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„STATISTICA AGRICOLA. 
„Cunoașterea cât mai exactă a factorilor 

„de producțiune ale rii. este o condițiuie 
esențială și am mijloc. sigur pentru buna 

„stare și propășirea ei economică. Nu e des- 
tul să ludm parte activă ca producător sau 
Sc asistăm numai ca consumalor la DFO= - 
Cesul. economic, 'ce se petrece în jurul. nostru, 
peniru. ca:să credem: că progresul vine dela 
Sie, împins de forța naturală a licrurilor. 
Vremile se schimbă, aducând cu dânsele . 

- Zransforniri de multe ori uriașe și repezi 
în domeniul larg al activității omenești. Orice 
H0uă învențiune chimică. "sait fizică, orice 
descoperire sau. punere în valoare de teri- 

“torii noi și productive modifică adesea - ori. 
esențial și chiar brusc raporturile existente 

și cele particulare ale unui stat. - | 
Dintre toate industriile omenești, s'a cre- 

„şi influențează atât interesele generale cât | 

zui și se crede mai ales la noi, că în Agri- 
„fultură progresul este mai încet, aproape 
mesimţit. Ba sunt unii, cari susțin că nu 

_S'a făcut nică. o îmbunătățire în această ra- . 
“mar de activitate, fiindcă, ei se mulțumesc 
a privi prin prizma Strimlă a intereselor 
individuale, numai la ceea ce se petrece îmm- 
Drejurul. lor și nu caută să-.pună în com: 
Daraţie ce este astăzi cu aceea ce a fost | 
„în trecut. Este adevărat însă, că și mijloacele” 

» de'a studiă trecutul nostru sub acest raport 
Sunt restrânse, nesigure şi puțin cunoscute. 
Dar cel puţin pentru timpul de față se cu- 
Vine să ne “încordăm puterile, spre a des- 
veli forțele noastre de prodicțiune și a cu-.| 

„ Hoaște pe câl se poate de exact și amănunţit 
Care. sunt izvoarele acestea. de producțiune, 
Cum sunt ele exploatate, căre sunt: mijloa- - 

„cele de activitate și sforțările ce se fac. pentru 

„ROMANIEI -- 
„INTRODUCERE ... 
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a păstră și dezvoltă, bogățiile ce le posedăm. 
Mai cu seamă este utilă o. asemenea -iu- 

vestigațiune în domeniul Agriculturei, care 
„vepregintă industria cea: mai mare și cea 
mai importantă a României, pârghia cea. 
mai puternică a organieniulai nostru social. 

Chemarea statisticei în ajutorul studiului. 
asupra Agriculturei este. deci de o însermu- - 
nătate nediscutată, atăt: pentru Stat, ca ad- : 
1Ministrator și ca legiuitor, Cât și pentru par- 
ticular, ca producător şi ca consumator... . 

Pusă în serviciul Agricullunei, Statistica 
are de obiect de a arătă: . 

1..Ce se produce. și -unde se- produce ?. 
2. Cât se produce ? e - | 

8. Cum și de către cine se produce ? 
In România, o: parte din aceste ramuri 

de cercetări 'au, ca să zicem asifel, un tre- 
cut -îstoric”; o altă parte suni. numai Schi- 
țate și “altele :nu sunt încă nici începute. 

„- Duteresul. de a cunoaște ce producem și 
cât producem a fost recunoscut și urmărit _ 
încă de multă vreme în țările românești. 
Urme de statistică agricolă găsim chiar din 
prima jumătate a secolului ATĂ, în lucră-. 
rile adiministrative ale țărilor, în afară, bine 

“înţeles, de datele conținute în scrierile călă. 
torilor și istoricilor străini, cate se referă 

; la bogăția principatelor române. *  . Sa 
“Nevoia de a cercelă producțiunea agri- 
colă a fost mai cu seamă simțită, dela epoca 

-de când făvile au început să câștige inde- 
pendența . lor. economică, adică dela tratatul. 
dela Adrianopole, care desființase privile- 

" giile Porții în ceea ce privește cumpărarea 
“de grâme. şi de producte : animale. în Prin- 

cipaie:: Nevoe eră, încă: de a se ști recolta, 

“anuală a ţărilor, pentru a '0pr,. în cazuri 

=



„Zimaţie), făcută pentru rodire și trebuinţa . 

_încioasele. cătățimi pentru consumația din... 
lăuitru şi prisosul sau lipsa ce. se arată 
„(Analele Parlamentare pe 1832). . a 

„ Zot. Analele Parlamentare mai. conţin -ta- . 
„bele de 'statistică agricolă referitoare la 
produc iunea agricolă a Moldovei pe 1837 | 

7 
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de trebuință, exportul, așă ca populațiunea 
să nu. sufere lipsă. Cercetând un dosar al 
Arhivelor. Statului din Iași, am dat în anul 
1832 peste «o socoteală cu tahmin (cu apro-. 

de pâine a norodului țării pentru anul cur- 
gător până la pâinea nouă.» Această soco- 
teală fusese supusă sfatului administrativ 
de către ministrul din lăuntru, în. vedere de 
a se holări asupra ezxportației grânelor din 

„Moldova. . 

Pentru același an 1832 şi în acelaș scop 
găsim alcătuită în Muntenia «o tablă ob- 
ștlească de toată rodirea anului, de. trebu- 

-și a Munteniei pe 1838. 
„ Acestea sunt, în marginea cunoștințelor : 
„noastre, cele mai vechi documente de 'sta- 
Histică . agricolă cu un caracter oficial. Mai: 
ales -în ceea ce privește Muitenia, lip- 
sesc cu desăvârșire știinţi despre produc-. 
iunea țării până la înființarea oficiului 
central de statistică,. în 1858, sub Dionisie 
„Marțian. In Moldova, întinderea culturilor 
"și cătățimea recoltelor.au.-fost cercetate mai 

de aproape și în mod regulat mai pe fiece 
an. În afară de ştiinţele” publicate în lu- 
crarea Principelui Șuţu, care par a proveni 
dela biurourile statului, posedăm în Biblio- 
ieca DMinisterului tablouri, manuscripte des- 
pre statistica agricolă a Moldovei pe anul 
1647. Dela 1850—1860 producțiunea agri- 
"colă.a acestei ţări este cu deamănuntul ară- 
Zată în Lucrările statistice ale Moldovei. 

Dela. 1862, de când. biurourile de statis-. . 
„Zică-ale ambelor Principate. au fost conto- 
Bite în Oficiul statistic central din Bucu- 
ești, s'a publicat: regulat tabela de” întin- 

“derea semănăturilor și producțiunea recol- 
telor până la 1876, când această lucrare 
a fost întreruptă, nu se știe din ce cauză. 
-Cu toate acestea cercetările asupra situa- 
fiunei' agricole s'au urmat și după acest 
an, fiindcă am găsit urme în arhivele mai 
multor Prefecturi ; sa neglijat însă. de a 
Concentră, la. biuroul central, datele statis- 
Vicei agricole, care din această cauză pre- zintă o lacună regretabilă delă 1877 Până la 1886. Se a 
"Pe anii 1887—1891 statistica agricolă e - publicată, sub formă de tâbele de multe ori 

legațiunilor 

incomplete și cu erori vădite, în rapoartele 
L sau în „Monitorul Oficial“. In. 

1692, înființându-se Direcţiunea statisticei - generale: la Ministerul - Domeniilor, 's'a în- cepul şi s'a executat o lucrare pe cât se 

  

_C. E. Crupenshi, 

  

= 

poate de conștiincioasă asupra producțiunii 
„agricole, lucrare care-a apărut în anul 1895 

în „Buletinul statistic general al României“, 
anul ÎII, sub titlul „Statistica agricolă a | 
României,“ precedată, de un raport al d-lor | 

director și Gr. G:: Turburi, 
șef de biurou. | pa 
„Această operă, care oglindește perfect sta- 
"Tea agriculturei noastre -din acea epocă, a 
fost întocmită pe baze mai. serioase decat 

" evatitațiunile de dinainte consemnate în ta- 
blouri fără nici un spirit. de: critică, fără 
"nici o explicare şi de multe ori fără con- 
tinuitate. Din nenorocire, lucrarea dela 1892 
a fost urmată. Diferitele împrejurări au 
făcut ca statistica agricolă să fie din nou - 
negligeată şi redusă. la câteva tabele pDubli- 
cate în 2-3 pagini ale „Monitorului Oficiale. 

„La 1899 cercetările despre întinderea și . 
producțiunea "Semăndăturilor se făceau . pe 

„calea următoare : Se trimitea de Minister 
“subprefecților câte un formular, pe care. tre- | 
buiau sl complecteze Cu științi despre SU- 
prafața semănăturilor și despre cantitalea 
recoltelor principale făcute în plasă. Sub. 
prefectul, ori că făceă cercetări pe la co- 
mune, ori că pune datele din propria sa 
Știință și îmaginăție, trimeteă tabelele com. 
plectate prin. Prefectură la minister și ac 
ele se concentrau și -se publicau, pe cât se 
Doale.de succint, în „Monitorul Oficial“. 

„Dându-ne perfect seama de importanţa 
Statisticei Agricole Pentru fara noastră, am 
căutat să modificăm şi să îmbunăiățim gra-= 
dat tehnica acestei -lucrări grele; trebuiă în 
prima linie să schimbăm metoda de cule- . 
gere a daielor, care Hu permileă unici un 
control serios, și săi asigurăm, dacă mu 
deplină exactitate, dar-cel puţin o evaluare 
câ! mai apropiată de adevăr; trebuiă în. 
al doilea rând să întindem câmpul cerce- 

Zărilor, pentru a studii, toate ramurile de 
„producțiune agricolă a fării. “e 
„.Ca să atingem. scopul dintâi, am părăsit 
calea de a ne adresă subprefectului, în ve- 
dere că acest "funcționar, ori cât de conști- * 
încios ar. fi. lucrat, nu. ar fifost în 1NĂSură, - 
să știe ce întindere s'a semănat Și ce pro- . 

_ducțiune s'a obținut -în 20-80, comune, cari. 
compuneau plasa. In locul subprefectului, 
ne-am. adresat primarului, fiecărei. comune, 
singurul agent statistic de care dispune 
Până astăzi şi pe care îl considerăm mai 
destoinic și mai propriu în a sie procură 
înformațiunile. de acest fel, fiindcă pedeo- 

'-Darte domeniul cercetării ce-are a face, e. 
mai restrâns, e mai bine Cunoscuil, și, ca 

- agricultor primarul. se Dricepe mai bine și 
se înteresează mai. smilt. de aceia ce secul- 
tivă în coniuna '5a. i i 

Dar ca să asigurăm mai eficace veraci-



Jatea datelor, Sa împus autorităților COTA. 
nale să întocmească liste nominale despre .: 

- întinderea ce a cultivat fiecare locuitor, cu 
specificarea plantelor semănate. Cu modul - 
acesta, -învestigațiunea fiind redusă. la o 
unitate așă de mică :- exploataţiunea indi- 
viduală, erorile nu mai pot fi așa de inari, 

„și Chiar acolo unde înformaţiunile perso- 
nale Sunt falşe, greşelile cată firește să se 

torilor trece peste un milion. Jun ce-.privește 
producțiunea. obținută. din recolte, informa- . 
“fiule statistice se culeg astăzi deoparte “ 
cu ajutorul primarilor, de altă parte cu acela. 
al. marilor agricultori, cărora serviciul le a- 
„dresează buletine individuale pentru coinsem- 

„marea, mediei la hectar a recoltelor. ce obțin. - 
„Toate aceste lucrări cari se fac în afară, 
Ja locurile de cultură, sunt supuse. îinei dau 

"dle operațiuni de verificare și concentrare: 
pe de o parie la prefectură, unde șeferentul 
“Statistic le controlează și le transpune în 
tablouri; în al doilea rând la Minister, unde 
se' cercetează din nou operațiunea referen- 
tului și se verifică cu scrupuloaitate cifrele, 

„mai înainte ca să fie date publicităţii. 

* * 

Investigațiunile făcute până actim în do- 
„Meniul stalisticei agricole după această me- 
todă, care prezintă destule garanţii de exac-. 
titate, s'au raportat cu deosebire asupra 

„ chestiunilor de a se ști: ce și unde se pro- 
duce, precum și cât produce ţară noastră. 
Dar chestiunea : cum și de către cine se 
“produce este încă aproape necunoscută, deși 
importanța ei se egalează cu aceea a celor- 
Zalte întrebări. In ultimul” timp am încer- 
cal să pătrundem. cu cercetările statistice 
și în domeniul exploataţiunilor agricole și 
ne-am ocupat, în limita mijloacelor de care -. 
am dispus, despre numărul cultivatorilor, 
despre întinderea exploatațiunilor și despre 
însușirea aceluia care face cultura, adică 
după cum pământul se lucrează de proprie- 
tar, de arendaș sau. prin alle învoeli agri- 
cole. Nu am intrat însă în studiul celorlalte 
elemente importante ale vieții agricole. pre- 
cun ar fi condițiunile de muncă, sistemele 
de cultură, salariile lucrătorilor, tocmelile 
agricole etc. chestiuni, cari prin însemnă- 
tatea lor se împun afli tratate în deosebi 
și cu multă atențiune,. în cel mai apropiat 

„Viitor. N a 
- “Cu: modul. acesta, împărțirea materiei ce 
He propunem a o dezvoltă în studiul de faţă, | 

"este urmdloarea : | | Mea 
„„ Se va trată mai. întâsu despre geografia 

- Şi clima ţării întrun studiu datorit colegu- 
lui. nostru, d-l SI. Murat, subdirectorul -In- . 
stitutului Meteorologic.   

„.. STATISȚICA AGRICOLĂ .A ROMANIEI | | RE aa 

__Aoi ne-vom ocupă în priniul rând despre 
„exploatările agricole și în această parte 
vom studiă în capilole diferite: împărțirea 
«pământului României din punctul de vedere 
agricol; cât ocupă marea exploatare cât cea. 

«-mâcă.. Un capitol asupra modului de exploa-. 
-Zare va cuprinde numărul și întinderea ex- 
Bloatațiuiiilor din punctul de vedere al în- 

|. Suşirei sau titlului cultivatorilor. Vom mai |. compenseze: prin aceia că numărul cultiva-. : cercetă la cât se urcă populațiunea. agri- 
„colă și cum este ea împărțită. 

. Zot aci are loc și studiul mașinilor şi în- 
Strumenielor agricole bazal pe o ultimă în- 
vestigațiune.ce am făcut în această Drivință. ! 
„ Vom extrage din lucrarea Noastră asupra 
animalelor domestice, științele referitoare la 
„vitele de muncă, ca și la apicultură şi se- 
ricâicultură. - e | i E 

„ Ne vom încercă să atingem chestiunea 
sistemelor de cultură, arătând'pezultalul cer- 
-cetăpilor din urmă asupra ' semănăturilor | 
făcute în' miriște, porumbişte, și cele în bă- 
tătură, toloacă și ogoare sterpe. 

4... Grădinăriile de zarzavaturi cată de ase: 
menea a formă obiectul unui capitol. 

Asupra pășunilor. vom da cifrele: ce le 
- posedăm din diferite cercetări, cu. toate re-. 
"zervele ce trebue să facem în privința ezac- . 
Htății lor. o 

In fine, vom publică o listă nominală a. 
proprietarilor şi exploatatorilor agricoli, 
cari au cultivat pământul, în 1905, pe 0 
întindere mai mare de 100 liectare. 
_A doua parte a studiului nostru 0 vom 
consacră ca să exraminăm cullurile. Ac 
vor întră : suprafaţa culturilor anuale în 1o- . 
tal, precum și studii mai amănunțite, asupra 
felurilor calturilor împărțite în : cereale, tez- 
zile și oleaginoase, leguminoase și tubefcule, 
plante industriale, grădinării, fânețe, să- : 
diri etc. E E o. „i 

Studiul chestiunilor cuprinse în acesle două, 
-părți se întemeiaeă pe-elementele statistice 
culese în 1902 și în 1905, după metoda în- ' 
dicată mai sus. In deosebi, in ceea ce pri- 

„vește exploatațiunile și întinderea: lor, în- 
|. vestigațiunea din 1904 a fost mai detaliată 

și mai complectă, de aceea ne vom. serv) de 
datele obținuie îni acel an. Iun privința cul- 
urilor statistica din anul 1905. este mai - 
proprie pentru studiu, întru cât producțiu- * 
„Nea. acestui an fiind dintre . cele normale, 
icoana cifrelor noastre: este mai reală și 
concluziunile, ce se pot desprinde din exa- 
“măânarea lor, au un caracter mai just şi mai 

Dozitio. Sa 
„- Bste bine înţeles. că studiul agriculturii - 
na poate [i mărginit la ceea ce: se petrece 
într'un an sau:în doui ani. Cercetările re- 
trospective sunt foarte trebuitoare aci ca şi 

|- în toate ramurile statisticei, căci numai pri



+ 

Iv Ia 

; menele sociale se manifestă în dezvoltarea 
„adevărata lor structură și funcţiune, feno- 

lor naturală. Va trebui deci, să cercetăm 
-- cum. S'a înfățișal Agricultura României: în 
„. Zrecui. . Cum: însă statistica mai veche dela. 
1559—1590 prezintă. pe lângă nesiguranța | 

. veracității datelor și multe erori și lacune, . 
am fost nevoiți: să renunțăm la 0 repro- 
„dutcere. amănunţită, a tabelelor referitoare 
la acea epocă; numai pe ici pe colo vom | 
cercă a lumină progresele realizate astăzi, 
făcâud comparațiuni generale. cu situațiu- 

îs 

„nea. de acum 40 ani și mai bine. '0O ana- : 
biz mai dezvoltată. a Agriculturei din tre- : 

„cul o vom mărgin la perioada decenală 
1696—1905, decând garanţia exactităţii este 
maţ mare şi statistica. mai desăvârșită. 

* 
E IRI 

„De cele spuse:mai sus. în privința me- 
„todei ce am urmati la strângerea” materia- 
lului statisticei agricole, însoți publicarea, 
aci în aneză, a formularelor întrebuințate 
în ultimii 2 ani, adică în anul 1904. când 
învestigațiunile s'au făcut prin liste nomi- 
nale coprinzdud repartiția Pământului cul- 

“fivabil .al fiecărui. agricultor, după felul 
„culturei; și în anul 1905 când statistica a. 
pătruns ai departe, 10 cu sistemul listelor 
Nomiiale, ca să cerceteze însușirea ce aveă 
fiecare agricultor al Pământului, ca pro- : 
prietar, arendaș, învoit cu dijmă,. etc. 

Tipărind aceste formulare în capul stu- 
diului, nostru, urmărim scopul de a câștigă 
“încrederea lectorilor în veracitatea datelor 

ce se. vor dezvoltă aici: Căci dacă în ge-. 
„Here -statistica în România, a fost multă. 
vreme privită cu scepticism, mai cu seamă 
statistica agricolă s'a cousiderai şi se con- 

sideră și acut, că fiind mai mult rezultatul 
2tdur socoteli de fantezie, este departe de a 
înfățișă. icoana realităţii. Asemenea critică - 
-au devenit. astăzi -mai Puțin fundate în 
urina ameliorărilor ce s'au adus și se aduc 

" în tehnica acestei statistici. Cu toate a- 
cestea, fie că se judecă superficial, fie că 
se pornește cu rea voință, datele statisticei 
agricole nu se acceptă decât sub beneficiu 
“de inventar. - . 

Criticii acestor. lucrări-se împâri în două. - 
categorii: sunt unii cari nu cunosc de loc 
modul cum 'se întocmește o statistică Ofi- cală, nică nu Şiii! so tdâlmăcească, ei își 
închipuiesc deci că biroul central se mul- | fumește a cere de pe la autorități înforma- iuni vagi, cari apoi se» transpun în lifre: și se. publică. în tablouri, în cari îmagina- [iunea fancționaruhi Joacă, poate, volul cel mai important. Asemenea critici speră că Se “Vor convinge, dacă vor examină cât de - Duţin formularele statisticei „agricole, din 

- 
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care se poate vedei, că cercetarea pătrunde. 
astăzi până. la cea mai simplă unitate, în - 
agricultură, până la exploatator.: -- 

Al doilea rând de critici cunosc întru 
câtvă, mecanizmul operațiunilor statistice, 
însă pornind. dela ideia că organele admi.-: 
nistrative, prin mijlocirea cărora se adinci - 
înformaţiunile , sunt “imperfecte, în mare 
“parte înculte și dezinteresale de asemenea 
lucrări, trag. concluziunea că nici o valoare 
Serioasă ut se poate pune pe statistică agri- | 
colă, caree un ţesut de informaţiuni niiuci- 
-noase sau fanteziste: ie 
„e Las! 70 că: știm noi, cum face Primarul 
statistica agricolă, te întâmpină criticii a- 
ceştia. Se întreabă Primarul cît notarul, în 
Primărie, cam'cât a semănăt.grâu, porumb, * 

„etc. proprietarul din sat Și încep Iârghiala: 
- dar o fi pus:500 pogoane ? ba, mi se pate 
„cd 800 pogoane; ba, 6, ba 7 sute. până a: 
Jung plictisiți : scrie: acolo 650 pogoane !. - 
„Și tot:astfel se îndeplinește de Primar și 

„oficiul de informator al recoltei ce s'a.produs 
în comună, dar ministerul neavând iciua 
mijloc de control, ia drepi bune cifrele co- 
manicate de Primari și întocmește, din ase- 
menea' date, statistica agricolă! 

Maăriurisim că e mult adevăr în obiec- 
„fiunile aduse de asemenea critici. Este drept 
că Primarul şi cu Secretarul Comunei, sin- 
gurii noștri agenţi statistici au puțină Cul- 
tură și în tot cazul sunt lipsiți de o pre- 
gJăiire specială pentru -operațiunile ce le 

„pretindem. Boala «existat şi poate mai 
există prin multe locuri, dăr străduința noas- 
„ră de a îmbunătăți procedeul de adunare 
a datelor statistice, cu rizicul chiar de a'l 
„îngreuiă și a'l complică, a făcut: sperăm, 
să dispară. multe. din relele semnalate. Am 

_Dornit și noi dela ideia; că cu toată buna- 
Voința și cumoștința lucrurilor ce îi în- 
conjoară,. funcționarii comunali nu vor fi în 
Măsură -să comunice științi exacte. despre 
întinderea. semănătarilor, până ce nu se va 

|. fi făcut o cercetare: amănunţită pe la toți 
cultivatorii. De aceia li s'a impus ca înainte | 

“de toate să alcătuiască o: listă noniinală. . 
„de toți agricultorii din comună, ceia ce nat e: 

„prea greu de întocmit, când au la 'înde- 
mână rolurile de contribuabili și cătagrafia - 
Populațiunii. Apoi fie că s'a întrebat - cul- * 

"„tivatorul, fie că s'au lat informații dela 
- Juareii câmpeni, înformațiunile culese pe 
această cale se apropie mult 'de adevăr, 
întru cât chiar dacă se fac erori, acestea 
nu pot fi prea mari fiind vorba de o ex- 
ploataţiune restrânsă, nici nu pot asemenea 
erori să fie făcuie toate în acelaș -sens, ci 
kpsurile dela unii se amestică și se com. 
Densează cu exagerările dela alții. Remâne .. 
deci. constatat. că. piocedeul de băjbăială în.



toda listelor nominale asigură multă vera- E 

„adoptat și. care: constă în 

Primarul cu lipsa lui 

  

culegereai.. dateloi- privitoare la. întinderea 
semănăturilor ua se mai practică Și că me-.: 

citate acestor date. Tot asemenea Și în pri-. 
vința recoltelor credem a 
rios tehnica Statisticei cu sistemul 'ce Pan 

a întrebă: cât au. 
Produs în mijlociu la“1 hectar din fiecare 
cultură, proprietarul mare, și cât sătenii 
cu exploatațiunile: mai mici ? 
Mai este însă o împrejurare, care. vine în ajutorul statisticei agricole Și. care me- 

vită: a. fi velevată aici, fiind vorba. de. cri- 
Zicile ce i se aduc. S'a SpUS și se Spune că 

de. învățătură și - cu 
nepăsarea ce o pune în lucrările - adminiis- 
frative, este un-rdu agent statistic. Dacă 
este adevrat că ignoranţa "Și dezinteresa- . : 
„rea organelor adiiiinistrative îugreuie foarte 
“mult operațiunile statistice, cată însă să re: 
cunoaștem că atunci când e. vorba. despre 
agricultură, nu. găsim, cel puțin în starea - 
actuală a lucrurilor, o persoană "nai în mă- sură să ne .deă informaţii da ciceastă natură, decât tocmai -pe: Primarul comunei 
care aproape în totdeauna este însuși Cgri- 
cultor. Cultura pământului 
iunea și preocupaţiunea de căpetenie, este 
firesc ca el să se intereseze și să cunoască 
bine ce se petrece în satul lui. Toţi oamenii cari au trăit la jară ştiu că mare parte 
din vorbirea sdtenilor se. rotește în jurul 
cestiunilor de agricultură : cât a. semănat proprietarul? cât a făcut acela ? cât a tree- rat cel-lalt ? Si apoi, la învoelile agricole Cu Sătenii și la mdăsurătoarea locurilor. fie. date în dijma, fie inuatcite cu bani, este-cea 
Mai bunci ocaziune. de a se află întinderea tarlalelor! la proprietatea cea maâie, îar la 
cei mici pământurile sunt dșa de înguste, „CĂ se cunosc toți, unii pe alții, cât posedă. și cât cultivă fiecare. 

o
 

_
 

Meșteșugul eră — şi în această direcțiume 
au. fost: îndreptate silințele noastre — ca pe . „acest "primar, car. Dufină cultură 
„multe: noțiirni bune despre . agriculhira sa- 

măsură Să sie dea, „-înformațiuni pe cât se poăte de ezxacle, din 
care să. se. alcătuiastă statistica! agiiicolă; Pentru acest scop s'au întocmit formularele . 
în: așă "mod, încât să corespundă și nevoi- 

ÎNSĂ. .CU, 

taleri său, să-l punem în. 

lor statisticei și aptitudinilor agenților che- 
mați s'0 execute. Cestiunile au fost îmbu- 
cătățite, prezintate într'o formă simplă și 
accesibilă inteligențelor dela țară, iar în- 
Strucțiunile au lăsiarit înțelesul rabelelor 
și au Stabilit regulile aniforme în chipul de 

- procedare. 
Insistând așă de mult asupra tehmicei 

celei noi,.adoptată în statistica agricolă și 
btându-i apărarea contra criticelor uneori 

fi îmbunătățit se- 

fiindu-i ocupă- * 
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exagerate, Suntem departe de a (ve pre- 
lenfiunea că această statistică a însuși o 

- desăvârşită ezactitate. și că datele conţi- 
nule în ea ap veprezeniă fără greș îmagi- 
ea perfectă a realității: Ar fi să ne: înșe- 
lim pe noi înșine, SUSținând o asemenea Qfir- 
„mafiune tot așă. de exagerată” şi de vată- 
„mMătoare ca și defăiimarea. şi neîncrederea 
absolută ce se aruncă câte odată. Asupra 
statistice. agricole. _ i Da a 
“Na numai la noi, dar: și în alte țari cu 

0 civilizațiune mai ridicată. şi cu. un apa: 
rat administrativ mai Dun și mai conștiiii- 
Cîos ca al nostru, Statistica. agricolă, din 

“pricina obiectului la care se referă, nu poate. 
fi considerati decât ca 0 evaluare aproxi: : 
mativă: a faptelor și a situațiumii ce. înve- - gistreaeă 1). Nici. dela datele: asupra întini= 
derei culturilor, nici dela acelea privitoare 
la recolte, nu se poate pretinde o exactitate 
„absolută, cum se tere de ex: întrun bilanţ 
financiar, unde fiecare cifră trebuie să aibă 
certitudinea şi” rigoarea matematică. Prin 
felul ei și prin natura faptelor la care se: 

- aplică, statistica agricolă nu..le poate: în- 
registră decât în mod aproximativ. Cu atât 
mai mult nu se poate cere exactitatea .ab: 
solută în țara Noastră, unde nu avem. lă- 
“îndemână nici cadastrul, care să determine 
cu Siguranță suprafața fiecărei proprieldţi, - 
nici registrele funciare, nici planurile econo- 
mice ale moșiilor, nici măcas na cunoaște 
întinderea comunelor, pentru ca cel: Dațin 
pe această cale să putem controlă- veracita- 
tea datelor comunicate de Primării. î 

Cu toate aceste împerfecțiuni, unele îHe-. 
“vente slatisticei agricole și altele - datorite 
_oOrganizațiunei noasire adininistrative, re- 
zultatele acestei statistici conțin multă. va- 
loare în ele şi corespiind pe deplin scopului - 

s 

  

1) «Statistica agricolă, zicea d. Levasseur în cuvânitarea finută la 5 Iulie 1899 la «Societe Nationale d'agriculture» din Paris, este una din statisticile cărora se adresează cele mai multe împulări de neezaciitate. Mulţi cultivatori au. văzut pe primarul din comună, uitându-se la cestionarul |. ce-i. cerea Preftetura să-l. umple, — cu încurcătură, dacă e "vechi —.şi recurgând ba la învățător, ba la guardul câm- Penesc,- ca să umple coloanele, şi cu toții mărind sau sed: . : zând cifrele anului trecut, după cum recolta i se: Dare mai mare Sau mai mică, dispuşi mai curând să o facă "nai mică de teama fiscului sau a scăderei preţurilor. Şi atunci zice cultivatorul: «iată pe ce se întemeiază statisticianii şi agrononiii, când vorbesc de agricultură!» o. «De aceea, statistica agricolă şi mai cu seamă acea a re coltelor, e expusă ghimelor scepticilor. Primim critici, de- . - clarăm noi înşine, urmează d, Zevasseur, că această 'sta- tistică e în toate ţările una din acelea care se pot face nu- mai prin aprozimaţie. Dar facem apel nu la scepticismul care aruncă tot fără cercetare, ci la ştiinţa care rândueşte | : fiecare lucru după valoarea sa proprie. Dacă sunt primari cărora puțin le pasă de adevăr, sunt mulţi alții care caută „conştiincios să se apropie de el şi fără îndoială, că mulţi- mea de răspunsuri date la faţa locului, de către oamenii cari stau și. trăesc acolo, adunate și supuse controlului riguros al administraţiunei“centrale, constitue un mănunchiu de infor. maţiuni mai bine. întemeiate decât ar puteă să fie ipotezele unui agronom care ar.lucră singur în cabinetul său cu ajuto. : rul câtorva date împrăștiate, 
inducţiune.» 

, , Ă Ma ÎN ? 

legate și generalizațe apoi prin a
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„- 

pentr a care se execută. In o critică justă 

ce sar face lucrărilor -de statistică agri- - 
cold, ar trebui. să se țină seama în afară 
de împrejurările arătate mai sus,. și de 
modul cum se prelucreaz 
organele exierioare, cifre compuse din peste 
1 mâlion. de "unităţi, care se amestecă și se 

“combină înitre. ele, astfel că erorile în plus. 

Sau minus se compenseazii, după can ainu 

arătat mai Sus, iar operațiunile fiind, făcute 

cu bună credință și sinceritate, - statistica : 

se apropie mult. de. realitatea lucr arilor. 
Ca dovădă de veracitalea statisticei a-: 

__gricole, se poate cită regularitatea ce apare, 
cand comparăm rezultatele generale -dela 
an. an la altul. Să ne uităin, de. pildă, la. 
totalul întinderei culturilor din par a în- 
lreagă pe cinci ani din urihd ; 

Întinderea culturilor anuale din cei cinci ani din uri mă-: 
Surfaces des cultures annuelles des cinq dernitros annes ” 

Anii Hectare   
1905 . cc... .. „6129 099 
1904... + 5 907 498 
1903 ..... "5.909 028 

1902 .-:...- „5979 413 
90 e... . 5 937 249 

Suntem. îndată dabiţi de regularitatea c ci- 
frelor, care se repetă din an în an cu ten- 
dința gener ală, de a crește, creștere care. 

"corespunde faptului ce se petrece în reali- 
tate și de care cu. toţi ne dăm seamă. Dacă 
îusă în 1903 cifra întinderei culturilor scade, 
cauza, trebue atribuită epizooliei de febră 

d cifrele culese dela 

afioasă, care precun se știe a “bântuit: Cu - 
"zărie. vitele în toate județele în anul - 1902. 
și în anul următor, împiedicând de a se 
face la timp arăturile de toamnă și de 
primăvară (vezi, cîrculara Serviciului  Ve- 
terinar dela. Ministerul de Interne, din 18 
Martie 1902, publicată în . „Buletinul Di- 

„ ecțiunei Sanitare“ pag. 52, anul 1902). Iată 
prin urmare un eveniinent ocazional, un 
accident, trecător din fericire, care a în- 

"rdurit, după cum știm cu toți, asupra stă- 
"rei noastre economice, și pe care îl vedem 

„_ zepercutat și. înregistra de îndată și în 
„statistica agricolă. : 

Dacă deasemenea în 1904 scăderea. se: 
mănăburilor se menține, deși boala vitelor 
eră pe 'sfârșite, cauza este 'că în toamna : 
anului 1903 și în iarna următoare, a în-. 

nu Sa. ridicat decât la 97 1n.n., 
- 171 mu.j cât este mijlocia normală a a- 

  

tervenit o altă împrejurare, care a îngreuial 

“mult facerea arăturilor. Fiste vorba despre 
seceta cumplită care a bântuit acel an. a- 
gricol. In adevăr, după datele. Institutului 
JMeteorologic, cantitatea. de apă căzută din 
ploaie și eăpadă în toamna anului 1903 a. 
fost de 57 m.m., pe când mijlocia obicinauită 
'a'căderei apei în acest sezon se ridică. în 
fara noastră, la 102 m.m. Seceta a continuat 
și persistat în iarna urmăloare,căci îi lunile 
Decembre 1903— Februarie 1904 cantitatea 
apei căzută.din ploi şi zăpezi a fost numai de 
64-a. în loc de mijlocia obicinuită de 108 
10.10, Astfel fiind, atât arăturile de toamnă 
cât și cele de primăvară s'au făcut în con- 
dițiuni foarte grele, din cauză mai ales că. 
seceta a urmat și în bnile din primăvara. 
anului 1904, când apa obținută din plvaie 

în” loc de 

cesti sezon. Așă dar, pământul intrând 
învârtoşat, încă de cu toamnă, şi mență- 

„Ndâuduse uscat 'și tare. în timpul iernei și 
chiar la începutul primăverei, nu sa putut 
ară decât cu mare dificultate și în iot cazul 
semdăndăturile nau putut luă extensiunea : 
mare, către care tinde Agricultura noastră. 

Tată deci încă un fenomen natural, în: 
registrat de un alt gen de. observațiuni și 
cu alţi agenți, care se arată numai decât . 
și în statistica agricolă. 
Tot. deasemenea, cine va cer celă, cu demă- 
nuntul tabelele pr oducțăunei va constată că 
variaţiunile recoltelor sunt notate cu fidelitate 
în statistica agricolă, din care se poaie vedei. 
de pildă, ce intensitate a avul restriştea 
dela 1899, care a bântuit aproape 30 ju- 

_dețe ale ţărei, precum și gravitatea cala- 
mității din 1904 în ceiace:privește recolta 
por umbului și-a altor plante de toamnă. 

“ Asemenea îndicațiuni ne fac să credem că 
rezultatele statisticei agricole nu Sunt așă 
de șubrede și depărtate de' adevăr, precum 
s'a susținut ; dimpotrivă,.ele confirmă . fo- 

| loasele 71001Neroase ce aduce această lucrare. 

care devine indispensabilă pentru oricine - 
se interesează de starea economică a ţărei 
și de: mersul principalului său. factor. de 

, bogăție şi de producținne : Agricultura. 
N ÎN
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(ss.) C. [. STOICESCU A _ RBEBRAT 

Domnule Ministru, 
pă 

Pentru întregirea cunoștințelor noastre asupra | 
situaţiunei economice. a ţărei, este de absolută, și 
grabnică nevoie să dăm anul acesta o mai largă 
-desvoltare 'statisticei. agricole. ” - 

„Dela.1889 de când. mă aflu în capul. acestui: 
serviciu și până astăzi s'a căutat necontenit să 
se. îmbunătățească şi să se îmbogăţească sta- 
tistica, culturilor, dată fiind importanţa mare ce 
au pentru. noi. ştiinţele privitoare. la: această ca- 

“ pitală ramură de activitate. . 
- Sa înlocuit, în primul rând, sistemul de a se 

aduni datele statisticei agricole prin mijlocirea | 
subprefecţilor și pentru-a dobândi mai. multă 
exactitate ne-am adresat direct primarilor; s'a 

- dezvoltat formularul acestei. statistici, 

comună ; în fine de doi ani încoace s'au obligat 
autorităţile comunale - să întocmească” liste no-. 
minale de toţi agricultorii rari “Și mici şi cu a- 
rătarea întinderei culturilor. ce face fiecare. 

Această listă este de o valoare mare. 

_Pe deo parte ea, oferă un mijloc lesnicios de a .|. 
află, adevărul asupra întinderei semănăturilor din | 
comună, fiindcă înscriind individual pe fiecare 
cultivator, . garanţia, exactităței este. mai mare.: 
Pe de altă parte elementele ce ni-se pun.la dis- 

„poziţie. sunt. numeroase. şi unele din ele au o în- 
semnătate particulară. : 

Cu toate aceste foloase aduse. de- lista nomi- 
“nală a cultivatorilor, alcătuirea ei a întâmpinat. 
în “trecut greutăţi din cauză că Ministerul n'a: 
“procurat autorităţilor comunale formularele tre- . 

„ buitoare,, ci numai le-a, indicat - modelul, cum . 
să-l tacă, : 

Anul. acesta, "dorind. a da o extensiune mai 
mare -statisticei, agricole, ne propunem, 

primatele necesare pentru alcătuirea listei. . 
Formularul acestei liste vi se . Supune ac) a. 

lăturat. 
EI este întocmit. astfel, că pe. deoparte vom. 

adunând | 
“ştiinți asupră tutulor culturilor cari se fac într'o 

să tri- 
mitem direct : tutulor primăxiilor din ţară im-:   

> 

„ nieivoastre . apreciere, 

„ executarea. acestei . investigaţiuni, 

fi fn măsură a “ publica la. timp datele statisticei. 
_ agricole, pe de altă purte vom aduna ac) un mate-. -. 
ial prețios pentru cunoştinţa situaţiunei agricole. 

Aproximativ cunoaştem astăzi, cât grâu, cât 
porumb, cât orz, Gte., se - cultivă în ţară, dar nu 
avem nici o ştiinţă exactă despre exploataţiunile 
agricole.' Nu ştim cât din acest grâu, porumb, 
ete. se lucrează de marii agricultori şi cât de cei: 
mici ; “nu ştim câţi dintre cultivatori. muncesc în 
regie Şi câţi sunt arendași ; nu avem în fine nici. 
noțiunea mărimei exploataţiunei agricole.- 

Toate aceste elemente, cari formează temelia, 
Şi punctul de plecare. al unei anchete agricole, 

„vor ei la lumină prin statistica ce ne propunem: 
a face după modelul aci alăturat. 

Supunând aceste considerațiuni la inalta Dom- 
am onoare a'vă ruga, 

Domnule Ministru, să binevoiţi a aproba:! 
'1) Statistica agricolă să se facă în cursul a- 

„cestui an după liste nominale” de cultivatori, în- . 
tocmite în sensul formularulăi alăturat, de toate 
autorităţile comunale din ţară. îi 

2) Organele administrative superioare : inspec- 
tori comunali, șefi. de ocoale silvici şi. şefii pe- 

„_pinierelor şi fermelor să ded concursul lor. la 
călăuzind, ȘI 

controlând: lucrările primarilor, Îi 
- 3) Din materialul adunat şi controlat. la Mi- 

nister, Serviciul Statisticei Generale va. publică, 
"către sfârșitul lunei Iunie, statistica întinderei se- 
mănăturilor și tot așă, ulterior, se va, publică la 
vreme, statistica recoltelor de vară şi de toamnă. 
4) Prelucrarea materialului - privitor la ex- . 

ploataţiunile agricole se va face : de un biurou 
ce se va înființă anume pentru acest scop și re-- 
zultatele vor-fi publicate în cursul. acestui an. 
_5) Pentru: întâmpinarea cheltuelilor . acestui 

biurou> va servi articolul 18 din budgetul oxerci- 
_țiului curent. - 

Suima la care se vor ridica aceste cheltucli, - 
socotim, că nu va trece peste 2000; lei. . 

Aprilie 1904; | - : 
"Şeful Serviciului Statistice Generale, 

(55) L. COLESCU. | 
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- Cireulără No, 33.847 din 31 Main 1904: adresată tuturor Prefeeturilor. 
. 

-, Domnule Prefect, * i 

Pentru întregirea cunoştinţelor noastre asupra, 
situațiunei economice a țărei, am hotărât să dăm 
anul acesta o desvoltare mai largă - sfatisticei 
agricole. Mi Sa 

In acest scop, autorităţile comunale vor alcătui 
o listă complectă de toţi cultivatorii mari și mici 
din comună pe formularele ce se trimit de Mi- 
nister și vor complecta cu științi exacte și si- 
gure,' adunate: dela înşişi cultivatorii, întinderea 
semănăturilor şi culturilor ce a făcut fiecare în 
toamna anului -trecut- şi în primăvară anului 
„de faţă, Di Ni 

De. altă parte, pentru a asigur îndeplinirea 
strictă şi conștiincioasă a acestei statistici, am 

“însărcinat pe inspectorii comunali și pe şefii de. 
ocoale silvice cu călăuzirea şi verificarea acestor - 

Materialul, ce vă trimitem pentru săvârşirea sta- 
tisticei agricole din anul acesta, se compune din: 
oase si exemplare formular lit. A, - .: 
AN Ia og tB. (mijloace). 
RR | „ pt. a 

“Veţi luă dispozițiuni, ca, acest material să se 
distribuie imediat tutulor primăriilor comunelor | 
rurale din județ în modul cum se indică în lista: 

- ee se anexează la adresa de față. 
Prisosul formularelor se va păstri la pretec-- 

tură, ca rezervă, pentru a satisface cererile ul-. 
terioare. În ceia ce privește comunele urbane 
din coprinsul judeţului, formularele se vor tri-' 
mite poliţailur respectivi, cari vor fi însărcinaţi 
cu îndeplinirea acestei lucrări. a 

Odată cu trimiterea, materialului, veţi da ordine 
autorităţilor comunale și polițienești să proceadă 
fără întârziere la intocmirea listei nominale a 
tutulor cultivatorilor mari şi miei, în modul cum | 
se prevede în instrucţiunile ministeriale “tipărite. 
pe prima pâgină a formularului A, instrucțiuni 

"care vor trebui urmate cu cea mai mare stricteță. 
„- După ce lista va fi încheiată. "primarul va, 
convoca la primărie, în mai multe Dumineci și 
zile de. sărbătoare, rânduri— rânduri, pe toți cul- 
tivatorii de pământ şi îi va întreba despre în- 
tinderea şi felul plantelor ce au cultivat, înscriind 
po listă răspunsurile lor în mod și citeţ și acurat. . 

„Ministerul ţine, ca această; statistică să fio cât 
se poate de exactă și adevărată, deci toate cifrele 
trebuesc înscrise -după, declaraţiunile sincere ale - cultivatorilor, iar nu după închipuiri, Sa “Ca să ajungă la bun rezultat, veţi recomand, primarilor să vorbească cu blândeţe cultivato- 
rilor, căutând să-i convingă, că statistica nu ur- | „mărește nici un scop fiscal, ci că Ministerul de agricultură voeşte să ştie bine și exact cât pă- mânt, se. cultivă în ţară și cu ce plante. - -: In ceia ce priveşte pe proprietarii sau arendașii. 

Ei 

  

mari, primarul va luă în persoană informaţiuni 
asupra întinderei semănăturilor lor și numai în 
cazul când agricultorii mari lipsesc din comună, 
'informaţiunile se' vor culege dela administratorii 
sau îngrijitorii moșiilor, căutând ca, aceste infor- | 
maţiuni să fie pe deplin adovărate. 

Celelalte îndatoriri şi lămuririle modului, cum 
trebuesc complectate formularele - sunt pe larg 
scrise în instrucţiuni. Primarul și. secretarul. co- 
„munei să citească bine aceste instrucţiuni, înainte 
de a, începe lucrarea și la. orice nedumerire şi 
greutate să “ceară explicaţiuni “inspectorului co- 
munal sau prefecturei. 

Veţi recomandă, secretarilor să serie “curat, și 
| citeţ fără ştersături şi pete şi: să facă adunările 

în mod.exact, întocmai cum se prevede în in- 
Strucțiuni. 

„Orice. abatere, orice negligență sau înscriere . 
cu rea. voință de date închipuite, cari nu se po- 
trivese cu realitatea, o veți pedepsi aspru şi veți 

"face deopotrivă răspunzători de executarea con- 
științioasă a acestei lucrări pe primarul și pe se- 

„cretarul primăriei. 

? 

_- Autorităţile comunale vor: isprăvi lista nomi- 
nală și înscrierea datelor, ce se prevăd într'ânsa, 
până cel mai târziu la 15 Zimuie a.c. 

Cu cel. puţin cinci. zile înainte de această dată 
veţi invită pe inspectorii comunali și pe agenţii 
“Ministerului, notaţi în o: listă aci alăturată, să 
pornească în comunele ce le vor fi desemnate de 

„Domnia-Voastră, pentru a control și încheiă lu- 
crările statisticei agricole. La repartizarea comu- 
nelor vă rog să aveţi de normă, ca șefilor de 
ocoale silvice și agenţilor “viticoli să li se deâ „Spre control comuna, unde își are fiecare ” reşe- 
dinţa,- precum. şi una sau două comune înveci- 
nate de comuna de reşedinţă, restul comunelor 

„se va” desemnă inspectorilor comunali, fiecare în. . 
circumscripţiunea hotărâtă de noua lege a comu- 
nelor rurale.: Se va „comunică fiecărei comune 
numele şi calitatea agenţilor de control. * | „” Agentul de control se va, transportă fără în- târziere în comunele ce-i s'au desemnat şi va luă, în cerctare lista, cultivatorilor mari ȘI Mici. 
In primul rând, se va încredinţă, că această listă este exactă și complectă, adică că nu lipseşte “niciunul din agricultorii, cari cultivă în coprinsul 

-lăuzi de 

comunei. La, această. verificare se .va pute, că. 
toate actele sau catagrafiile . insemnate la $ 3 din instrucțiuni, - N 

In al doilea rând, agentul.de control va cer- cetă, dacă datele au fost înscrise după declara- țiunile cultivatorilor și va căuth să sc convingă, ! dacă ele reprezintă ealitatea lucrurilor. Cu deo- 
sebire: va -stărui, “ca cifrele privitoare la: marii | agricultori să fie cât se poate “mai exacte şi va interveni la, nevoie, personal, „pentru ca să 'ob- țină dela aceștia, datele adevărate, 

,



  

STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIE O a 8 

| În al treilea rând, agentul de control va ve- | 
rifică, dacă adunările sunt bine făcute, dacă for- . 

citeț și dacă nu | 
. mularele sunt scrise curat şi 

S'au strecurat erori sau omisiuni. - . .. 
După ce se va convinge astfel, că: lucrarea a 

fost bine executată, va invită pe secretarul pri- 
măriei să transcrie totalurile în tabela recapitu- 
lativă -de pe form. lit. C. 
toaia ce rămâne în archivă, și încă odată pe for-: 

""mularul ce se înaintează prefecturei: In urmă se 
va iscăli procesul-verbal de pe form. lit, C. ŞI 

„va luă măsuri, ea lucrările să se: înainteze de 
„urgenţă prefecturei judeţului. - - 

Veţi recomandă de aproape inspectorilor co- 
munali să fie atenţi şi' să procedeze cu stricteţă 
in îndeplinirea insărcinărilor . ce li se dau prin 
aceasta; în calitatea lor de agenți statistici. - 

Este o ocaziune prielnică ce li se prezintă de 
a cunoaşte populaţiunea şi starea, economică din 
fiecare comună... a aa 
- Controlul: urmează să -fie făcut în toate co- 
munele până cel ai târziu la 26 Zunie 1904, - 
așă că puţine zilo după această dată.să sosească, 

ÎS 

MINISTERUL 
AGRICDLTOREI, IRDUSTRIE, COMEACIOLUI ȘI DOVERILOR 

"= GDADISTIOA AGRIOOLA DIN 090 Seini atata AAN A 

Și anume : odată pentru - 

  
Se va înapolă Prefecturei cel ma! târzia pâuă 1 26 lunile 1904. 

la prefectură lucrările comunelor. Veţi binevoi 
a lu măsuri, ca acest termen să nu fie depăşit, 
de oarece Ministerul are interesul de a publică 
cât mai curând datele statisticei agricole, | 

Modul cum se va face la prefectură despoiarea 
și” concentrarea datelor recapitulative va face o- .-. 
biectul -unei circulări ulterioare, 

Suntem încredințaţi, Domnule Prefect, că veţi . 
" depune cea, mai mare stăruință, pentru. ca lu- îi 

- crarea întreprinsă de departamentul meu să ob- 
țină rezultate satistăcătoare și că: în . cursul in- 
pecţiunilor Domniei-Voastre vă veţi interesă de 
aproape de mersul ei; rugând mai cu seamă pe | 
marii proprietari din judeţul Dumnea-Voastră să 
vă deă concursul lor desăvârșit. . Aa 
„Despre măsurile ce veţi luă în urmarea a-: 

cestui ordin, vă rog să binevoiţi a ne ţine în'. 
curent. a Să Sa 

Primiţi, vă rugăm, Domnule. Prefect, asigu- . 
rarea deosebitei noastre consideraţiuni.. 

“Ministru, (ss) C..1. STOICESCU. 
. Şetul Serviciului, . . - 

- - (55) £. COLEŞOU. 

7 

Forinular lit. A, 
(Vezi $ 17 . . | 

——— a — 
—. intinderea culturilor din toamna anului 1903 şi primăvara anului 1904, 
Da | IN 

  

idcute de marii şi micii agricultori: - 

Judeţul. a mea nai cm 
    

0 INS PRUEŢIUNL 
asupra modului cum trebue să se culeagă datele statistice relative la 

făcut în cuprinsul comunei, 
întinderea. culturilor se sau: 

„(Să se citească cu luare aminte instrucţiunile de faţă). 

$ 1. Indată după primirea materialului trebuincios 
„Statisticei agricole din anul acesta, Secretarul Primă- :| riei va începe a formă lista nominală a; tuturor culti- 
vatorilor mari şi mici din cuprinsul comunei, 
înscrie pe formularul de faţă şi pe foile de mijloc (form: 
B). Inscrierea se va, face în ordinea arătată, adică mai . 
întâi va trece pe. agricultorii mari, înțelegând prin: | 

pe toţi acei cari au cultivat anul acesta, în - - aceasta, 
întinderea, comunei,. fiecare câte 100 hectare sân mai 
mult-de 100 liectare pământ fie de arătură, fie fâneaţă, - vie sau livezi de pruni; apoi va. trece pe cultivatorii |! de câte mai puţin de. 100 hectare, începând de pe prima, : 
pagină a formularului, dela locul indicat şi continuând 
pe foile „mijlocii, păstrând -și ordinea numerotaţiei cu: - tente. Această ordine: de: numerotaţie; se va reproduce, 
ŞI în coloana din urmă a, foilor mijlocii, aşă ca să co- 

- 

Şi îi va - 

  

„se va trece întâiu prenumele" (de. botez 
“(de familie). o 

 vespundă liniile dela un capăt la celălalt al formulei= 
rului. _ Su e 
„Scrierea numerilor se va, face curat și citeţ şi anume 

şi apoi numele .: 

Ş 2. Lista va trebui să cuprindă pe toţi agriculto- 
rii, cari cultivă pământ, în cuprinsul comunei, fie că sunt proprietari pe acest pământ, fie că sunt arendași, fie că ţin pământul în parte, 
de învoeli agricole.. In: listă, se vor trece deci. şi agri- cultorii veniţi din alte părţi, cari au luat pământ spre. cultură pe teritorial comunei: Nu se vor înscrie “însă la, locuitorii: din comună, pământuri pe cari le cultivă. - 'pe teritoriul altor comune.: i 

Ş 3. Da întocmirea listei nominale, Secretarul Pri- 
măriei se va sluji: 

în dijmă sau prin altfel |.



„trecuţi toți cei cari 

anunei, 

„rabrica, potrivită a 

a) de listele făcute pentru acelaş scop în anii trecuţi. . 
d) de registrele matriculare ale fiscului, în care sunt 

plătesc darea fonciară pentru pă- 
mântul' ce-l cultivă. | : i 

C) de cârnetele recensământului” de populaţie din 
“Decembre 1899, care se găsesc depuse în Arhiva Pri- 
măriei şi de unde se pot vedei toţi capii de familii 
din Comună, precum şi de orice alte acte, catagrafii 

“sau lucrări făcute mai înainte, cari pot înlezni alcă- 
-tuirea, listei cultivatorilor. | a . 

Se cere cu stricteță, ca lista nominală, formată 
de Secretarul. Primăriei să. fie cât se poate de com- 
plecă, adică să.nu lipsească nici unul din agri- 
cultorii cari au cultivat pământul în întinderea co- 

Primarul va priveghiă de aproape la întocmirea acestei 
liste și.va, da, Secretarului toate limuririle trebuitoare. 

Ş 4. După ce lista, va fi încheiată, Primaral va strânge | 
la Primărie, în una sau mai multe Dumineci sau zile 
de sărbătoare, rânduri-rânduri, pe toţi cultivatorii de 

- pământ şi va întrebă pe fiecare despre întinderea și 
felul plantelor ce a semănat şi culturilor ce a făcut, 
însemnând pe listă, în dreptul fiecărui agricultor şi la 

plantei, întinderea în hectare şi are 
după declaraţiunile cultivatorilor. Da 

-_ In.ceia, ce priveşte pe proprietarii sau arendaşii mari, 
Primarul va” căută să ia, în persoană, informaţiuni. 
asupra, întinderii semănăturilor și numai în.cazul când 
agricultorii mari lipsesc din comună, informaţianile se. 
vor culege în mod exact dela, administratorii sau în- - 
grijitorii moșiilor. i i 

In privinţa cultivatorilor mai” mici, cari lipsesc din. 
comună sau-cari n'au venit la chemare, Primarul va: 
luă informaţiuni precise despre întinderea semănături- 
lor lor, dela gardienii (păzitorii) câmpurilor, dela ve- 
cini, ete; . i Primarul şi toţi membri consilialui comunal vor vesti 
pe toată lumea, că această lucrare nu se face într'un „scop de impozite, ci că guvernul voeşte să cunoască 

„nume se va da această întindere în. 

"cu exactitate, cât pământ se cultivă în fiecare comună, şi cu ce anume plante, Ei vor îndemnă pe locuitori să „răspundă cu sinceritate şi: în deplin” adevăr la toate întrebările, ce-priveşte acest formular, 
$ 5. Următoarele” reguli se vor păzi de aproape în- tru complectarea formularului statisticei ăgricole, după: | informaţiunile căpătate dela cultivatori : | 

". În coloanele 1, 2 și 8 se va arătă prin semnul | dacă agricultorul este proprietar (coloana, 1); sau dacă ţine pământul ca' chirie ca arendaş (posesor), în dijmă (la, parte), sau prin orice alte învoeli agricole (coloana, 2), Dacă callivatorul este proprietar, dar mai ţine în.a-. . rendă şi alte pământuri din comună, atunci semnul Ş se va pune în coloana 3. _ : 
In urmă, se va; trece în dreptul plântelor, întinde: rea semănăturilor - din toamna anului 1903 şi primă- vara anului curent, ce a făcut fiecare cultivator ŞI .a-. m hectare pentru agricultorii mari, în hectare şi are (la nevoie) pentru agricultorii mici, | Aa A Socoteala pogoanelor şi prăjinilor şi a făleilor şi pră- Jinilor în hectare și are s'a făcuţ într'un tablou pe pagina ultimă 'a acestui formular: Secretarul Primăriei. se va ajută de acest tablou pentru prefacerea măsuri- lor vechi, cum i s'ar declară de către cultivatori, în. măsurile noui ce trebuese înscrise în formular. i Ş 6. Dacă în comună se cultivii şi alte plante decât | „acelea anume prevăzute în formularul de. faţă, precum 

„toralui întinderea ce a semănat. 

od, linte, mazăre, hrișcă, "mac, 
ea soarelui, hămei, mituri, muștar, cicoare, chi- meon,. nohot, bumbac, ete., se vor arătă fiecare în câte ună; din coloanele lăsate albe, în rubrica diverselor, scriind deasupra, numele plantei 
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“conform legei, 

"respective cari figurează în tabela de 

> 

anison, tutun, Jloa-.   şi în dreptul cultiva- . 

$ 7. Intinderea, grădinăriilor se va arătă, în deo- 
sebi. numai pentru. varză (curechiu) și ceapă ; celelalte: 
legume, precum: castraveți, morcovi, ţelină, pătranjel, - 
„mărar, praz, pătlăgele, ardei, sparanghel, salată şi al- : 
tele, se vor trece la un loc la coloana 22 „alte legume“; 
asemenea se va trece la un loc în coloana 23 pepenii 
galbeni şi pepenii verzi (zemoșii şi harbujii). .: 

„ Toate ştiinţele privitoare la grădinării și bostănării. . 
„se vor. culege dela înşişi. grădinarii din comună, cari 
„cultivă şi vând legumele .şi zarzavaturile. Este Bine 
înțeles, că pe lângă întinderile de legume, zarzavat 
și pepeni, cultivate de acești grădinari, se va adăogi. - 
grădinăriile făcute de marii agricultori, pentru tre- ă 
datințele” casei lor precum şi micile întinderi ce se . 
cultivă cu- asemenea plante de către locuitorii din 
comuni, în pământurile lor de: lângă casă sau: în 
țarină, fie- pentru hrana lor, fie pentru vânzare. . 

La fânețe -artificiale se va trece hectarele semănate -- 
cu lucernă, trifoi, mohor, borceag, dughie, ete.; iar la : 
fânețe naturale, hectarele ocupate cu iarbă care crește 
-dela sine şi se coseşte pentru fân. 

-$ 8. Întinderea, fiecărei culturi se va arătă întreagă 
aşa, cum s'a cultivat, şi nu se va'scădeă numărul hee- 
tarelor cari se prevăd că mau să deâ nici un rod, flind 

însă o cultură făcută în toamna anului 1903 sar fi 
întors şi s'ar fi semănat din nou acel pământ cu altă 
plantă în primăvara anului prezent, se va trece această întindere la planta semănată din nou și se va scădei, 
fireşte, dela planta stricată. « | 
_$ 9. Intinderea viilor se va trece astfel: La coloana, 
26 se va ărătă pentru fiecare agricultor mare sau mic, 
în hectare şi are dacă va fi nevoe, întinderea, viilor 
vechi “româneşti, impuse la. taxa fonciară, după. rol. La coloana, 27 se va trece întinderea, viilor ce s'au ră 

stricate de intemperii sau distruse de vermi, ete. Dacă - 

"constituit; sau s'au replantat cu viță românească ne- . altoită şi care vii sunt_acum supuse la taxa fonciară,.. „ Bindcă, au intrat în al cincilea an al existenţei lor. La coloana: 28:se va trece întinderea, viilor reconstituite cu viță americană altoită şi care sunt deja supuse la taxa, fonciară. Iar la coloanele 29 şi 80 se va rece viile plantate, din nou de 4ani încoace cel mult şi cari, 
nu: sunt incă supuse la taxa foneiară. Viile nelucrătoare, precum : obraţe, livezi, fânețe, crâng şi” altele, -pentru care se percepe taxe fonciare de un leu de hectar nn se vor trece la vii, ci la rubricele 

faţă. . 
$ 10. Intinderea livezilor de pruni socotită pe 600 pomi la, hectar, se va înscrie în coloanele 3l şi 82, după distincţiunea următoare: cele supuse la taxa, fis- cală pentru fabricarea ţuicei sau rachiului se vor trece: 

declaraţiunile cultivatorilor - 
la, coloana 31, controlând 
cu registrele fiscului ; livezile scutitite de-taxă, se vor ” înscrie la coloana, 32, : - -$. 11. In coloana 33, Secretarul Primăriei, va, face cu deosebită, îngrijire, pentru fiecare agricultor în parte, „totalalul hectarelor şi arelor cnltivate cu toate plan- tele înscrise: în formularul de față (dela coloana 4 până la, 82. inclusiv). Acest total va, reprezentă întinderea LI

I 

semănăturilor făcute. în cuprinsul: comunei de fiecare - cultivator. . | 
" Adunarea, cifrelor parţiale, 
pentru grâu, secară, orz ete., se va face deosebit pen- tru marii agricultori (cari cultivă câte 100 hectare şi mai mult) şi deosebit 
tivă câte mai puţin de 100 hectare). După ce se va, fi înscris cel din urmă agricultor. mare, cu toate datele cerute prin formularul de față, se va trage o linie ori- zontală, şi se vor adună cifrele 

„pe plante, adică în parte . 

pentru micii agricultori (cari cul- ' 

din toate coloanele, Așa - se va, urmă şi cu micii agricultori Şi anume se vor face. toialurile în josul. paginilor şi.se vor reportă, .pe: pa- gina, următoare, până la. totalul - general, care se va 

. 

Pi 

„trece sub cel din urmă agricultor mic, ce s'a, înscris -
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în listă, Este bine înţeles, că sumele obţinute dela 
marii agricultori nu se vor adăogă la agricultorii mici. 

Controlul operaţiunilor este lesnicios. Tabelele sunt 
exacte, când totalurile orizontale făcute sub cel din 
urmă -cultivator mare şi mic, corespund. cu suma, to- 
talarilor înscrise în coloana. 33. Secretarul Primăriei 

„se va încredinţă de exactitatea, deplină a adunărilor 
mai înainte ca să încheie tabelele. 

$ 12. Intinderea fasolei şi cartofilor; ce s'a semănat: 
- printre porumburi se va trece în coloanele 34 şi 85 şi 

- nu va cuprinde, bine înțeles, în totalirile dela coloana 
„33. Dacă asemerea, culturi se obişnuesc a se face de 
către locuitori, se va arătă numărul hectarelor cuprinse 
în lanurile san ogoarele de porumb. (păpuşoi), în care 
s'a aruncat fasole sun cartofi. Aşa de pildă, dacă o 
întindere de .pământ cultivată cu porumb este de 50 
hectare, și s'ar fi pus cuiburi de fasole sau de cartofi 
peste toată această întindere, se va trece întreaga în- 
tindere de 50 hectare, iar. nu numai o porţiune din 
acel pământ, care s'ar socoti, prin analogie, că. este 
ocupat de cuiburile de fasole sau de cartofi. - '- 

$ 13. La finele formularului, în coloanele 36, 37, 38 
se. va da; întinderea pășanilor statornice şi vremelnice, 
ce posedă fiecare agricultor. ;: : : 

D-l “Primar va pune toată atenţiunea, ca aceste date | 
să fie cât se poate mai exacte şi pentru a ajunge'la- 
acest rezultat se va, sluji de instrucţiunile prescrise de 
Minister cu ocaziunea statisticei păşunilor întocmită în 
Iulie. 1901, statistică ce cată să se afle în Arhiva Pri- 
măriei. | . a 

Locurile destinate păşunatului au fost împărţite, după 
cum se vede, în două catego.ii şi anume: a) pășuni 
statornice în care se cuprind locurile de imaş, suhat, 
islaz, ceair, etc. şi cari au fost pururea (de veci) des- 
tinate la păşunatul vitelor: b) pășarnzi vremelnice, prin 
care se înțelem ogoarele . sterpe, locurile de bătătură 
(toloacă, obligă), adică pământurile arabile, ce se lasă 
spre odihnă. | a 

Când pășunea, se stăpâneşte în devălmășie de mai: 
" “mulţi agricultori, întinderea ei se va trece numai odată, 

făcându-se o acoladă 7 în dreptul cultivatorilor, cari 
stăpânesc pişunea. Ă | , 
Dacă nu există loc de pășune în cuprinsul comunei, 

se va face mențiane despre aceasta, de-a lungul coloa- 
nelor, care privesc păşunele. -   

Ş 14. Autoritatea, comunală va isprăvi lucrarea de 
față, până. cel mai târziu la 15 Iunie a. c., procedând | 

„întocmai cum.s'a prevăzut prin instrucţiunile de mai : 
sus: i 

Orice abatere, orice neglijenţă sau înscriere cu rea 
“voinţă de date. închipuite, cari nu'se potrivesc cu rea- 
litatea, se va pedepsi aspru. De executarea; conștiin- 

Primarul şi Secretarul Primăriei. _ 
$ 15. Lista fiind scrisă curat şi citibilă, după com- . 

plectare, se vor numerotă paginile, iar foile de mijloc - 
(lit. B) se vor coase înăuntrul formularului de faţă. - 
„Lucrarea se va, păstră la Primărie, până la' sosirea, 

în comună a agentului de control, desemnat de Pre- 
fectură, şi care va, fi Inspectorul coinunal sau Şeful de 
ocol silvic, căruia i se va înfăţișă lista. Agentul de 
control va verifică socotelile făcute şi după ce se va. 
încredinţă, că autoritatea comunală a. procedat întoc- 

„cioasă a acestei lucrări: sunt deopotrivă . răspunzători 

„mai după instrucţiunile ministeriale de față, va, iscăli 
procesul verbal tipărit pe ultima pagină a formularului : 

- şi pe formularul lit. C, ce, se va păstră în Arhiva, Pri- 
măriei. Ata Pa 

$. 18, Când; lucrarea va fi. astfel desăvârşită şi ve- 
„rificată de agentul de control, Secretarul Primăriei va 
procedă -la, transcrierea, pe pagina din urmă a formu- 
larului, a cifrelor recapitulative, complectând toate ru- 
bricele prevăzute în tabelă cu totalurile ce se vor lui 

„pentru fiecare cultură, din listele nominale şi anume 
în parte pentra marii agricultori şi în parte pentru. 
cei mici. In coloana treia se va, face suma întinderi- 
lor cultivate de marii şi micii agricultori... 
„O copia exactă de pe tabela, recapitulativă, se. va, face 

„pe formularul lit. C şi se va păstră în Arhiva Comunei. 
_ $ 17. Formularul complectat astfel pesta tot, se va 
înaintă. împreună cu foile mijlocii cusute înăuntru, Pre- 
fecturei judeţului, până cel mai târziu la 26 Iunie 1904. 
Dacă până la această dată nu va fi sosit în comună 
„agentul de control, spre a verifică lucrarea, Primarul 
va raportă imediat despre aceasta, Prefecturii judeţului. 

Când într'o comună nu s'ar fi făcut nici un soi de 
cultură din acele prevăzute în tabela de faţă și nici: 
nu ar există fânețe, vii sau livezi de pruni, se va în- 

„_cheiă un proces verbal despre aceasta, chiar pe tabela 
de faţă şi se va trimite Prefecturei, spre a fi înaintat 

“Ministerului. odată cu tabelele din celelalte comune. -
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Totalul cultivatorilor. . .!: “Total... | | 
Z - rr ' . | Fălci şi prăjini în hectare | Pogoane şi prăjini în 
£ Se - Te si de: şi are „hectare Si are E : . arii icii Ş 9 _ e 2 SPECIFIOAREA CULTURILOR Agri- | Agri- | TOTAL a LE] 8 is]. 5 |l£| 9 
E . - Pa cultori | cultori 3 3 i p|8E EA > Ş E & 2 
E 

. E 3 [3] = -3 = = 3 
Ş Sa HECTARE: | _|_& || =. |<|9 & | sl E | £ 

A o| 1 o] 1 [79 0 | 1 o| 2|'09 4] Grâu . o... |. | . [| n n onmnnnmnemenen | aneoeneeeeee Punneeeeeeeeee -0 2 0 3 58 9 2 0 41:18 5] Secară .,..... . . 0| 3]: o| 5|a7 o| 3 0|:6|26 S Oz. cc ci. o... 0o| «+ 0| 7116 O] «. 0] 8] 35 TF Ovăz e ci 0| 5|: 0| 8195 0 |”5 0 | 10 | 44 - Pi . Ă — 0| 6 0.| 10 | 74 0 6 _0]12]| 53 
8 Porumb (păpuşoiu) mea 

0 7]. oala 0 7 0 | 1! 6 Mei (mălai) cc. n. .0| oliils2] ol g o|i6|7 10| Rapiţă. 7... ra E: ojis|ii| -0] 3 0|18 | 79. DA m 
0 | 10 0.[ 17| 90 0 || 10 0 | 20 58 o] ca - 0 | 20 0 |:35 | 80 0 || 20 O |a+l 6 

2] Cânepă . ci 
„| 12| Cânepă | | E 0130] .o['sa|70[ allo00|. o [50 [12 19| Fasole în teren propriu 

0 | 40 0 | 71 | 60 2 || 00 1 | 00 | 23 14] Cartofi în teren propriu 
„0 | 50. 0|89151 3 || 00 1150 | 35 15| Sfecle pentru zahăr. ..., .. . _.0 | 60 1|o7|ai 4 [| 00 "2 [00 | 17 16 Ă . 0 | 70 125] 31 5 [[.00 2 | 50 | 59 17 
1|— 1|43| — 6 | — 31 01| — ' 

.2|— 2|861—| '7|— 3151| — 18 
3|— 4130] — 3|— 4101 |— 19 
4p—|- 5173 |— 9 || --- 4151 | — 
5|— 7]16|--[..10|— 5|O01|— 

20 = = Varză , mea . . 6|_— “8159 |__ 20 | — 10|02|— 21 Es Ceapă. În... 7 | — 10| 02| — 30 | — 15103 | — 29 Ze Alte legume .. ,.... | 8|— 1 (46| — 40| — 20 |05 | — 
23| i | Pepeni galbeni (zemoși) şi pepeni verzi - |. E 9|— 12189|— 50 || — 25 106 | — IE (harbuji) cc. “ 10 | — 14 (32| — 60 —|'30|01 | — 24 „. Fâneţe artificiale. . , , -, j - 20 | — 28 | 64.| — 70 | — 35101 | — 25] . Fâneţe naturale. . . .,...., : 20 Z 2 26 7 so ŢI 10 09 7 i Vii vechi româneşti ,..., aaa ” 26) | Vii impuse la | |! e Poeme 50 | — T1[61|—] 100| — 50 | 12 | — 27| | taxa foncieră | Vii te cu viță românească |... 60 |— 85| 93 | - [200| — |. 100 |23| — 98 - stituite | cu viță americană . |. „eta, 70| — [| 100 [25| —]| 300| —| 150.[ 35! — zo]| Vii seuite de taxă, ia | eu vită românească |... |. | PI | so ZI i 00 || 202| - 30 P N su viță pericană eee enarcaez] ÎN 100 | — || 143]22[—| 600| —| 300 ln |— 31] Livezi de pruni (perii | upuse la taxă , . |. - 200 | — || 286| 41| —[ 7001 —| 350 || — soi * pruni (Peri) | scutite de taxa | | | RI 300 | — | 429 |65|—] 800| —| 400| 9: | — : . => ” 400 | — 572 1 88 | — |. 900| — 451 106 | — 33| Totalul culturilor: semănături, fânețe, vii şi | „500 | — || 716.[ 10| — [1.000] —| so: l18!—  Tivezi de pruni [| . cc... .. .. aeram mea aa Deta cacac Cauze 600 | — 852 | 32 | — [2.000 || — 11.002 | 36 |— _ NE A RR: 700 | — [1.002 | 54 | — [3.000 | — [1.503 | 54 „— 
34 Fasole, semănată printre porumb .., ea rr pmanaaacenanaea -| 800 | —.[1.145 | 75 | — [4.000 | — lovos m [= 35] Cartofi semănaţi printre porumb ..,:... .900 |: — [[1.288 | 97| — [5.030 | — [2.505| 89 |'— 36] Păşuni statornice " . ai 1.000 | — [11.432 | 00 | — [6.000 | —./3:007 [67| — 37| Păşuni vremelnice. ...,, , 2.000 | — [[2.86+ | 00 | — [7.000 | -- [3.058 125 | — 

| | 
3.000 | — [4.296 | 00 — 18.000 || — [4.009 | 43 | — 

ss] . Păşunile în total aie er e 4000 | — [5.729 | 00 | — [9.000 | — [4510 [si |.— .5.000.| — [7.161 [00 | — 10000 || — [5.011 | 79 | — 
  e a a Stiintele „date dn această statistică, -atât cele din lista nominală, 'cât şi aceste din tabloul recapitulativ, fiind întemeiate _P var, Se ineredinţează exactitatea cifrelor pe, răspunderea noastră, Lista nominală este compusă din . .... pagini, . 

J 

| Primar, 
" Secretar, 

Anul 1904, luna Iunie în. . „zile, . | 

  

PROCES-VERBAL  - 

  

. 

7 Noi. . aaa. Inspector comunal (1) Şei de ocol silvic, însărcinat ca agent de control cole, transportându-ne astăzi. .., Iunie 1904, în comuna... ,.., am verificat lista nominală Primărie şi după ce ne-am încredinţat, că datele înscrise sunt exact Scris prezentul proces-verbal, rămânând ca Primăria să înainteze d 

al lucrărilor statisticei agri- V sta şi operaţiunile încheiate 'de - e, după declaraţiunile cultivatorilor mari şi mici, am sub- e urgenţă lucrările către Prefectura judeţului. 
(1) Se.va şterge cuvintele netrebuincioase.



m i a PI AISHCA AGRICOLA A ROMÂNIEI: "9. 

“MINISTERUL - “Se va înapoiă Prefectnrei cel nai târziu pănă la 31 ie 1904 
AGRICULTUREI, COMERCIULUI, INDUSTRIEI 

DOMENILOR STATISTICA AGRICOLĂ DI 0904 
Serviciul Siatisticei Generale 

Formular pentru comune 

| 3 

    

intinderea şi producțiunea recoltelor: de grâu, secară, orz, ovăz, rapiţă şi sămânță de in. 
  

  

  

      

  

    
  

  

    
  

în Comuna. eee Plasa județul............. en 
şi „MARII AGRICULTORI ___MICII AGRICULTORI TOTALUL: COMUNEI 
a - PRODUCȚIUNEA - PRODUCȚIUNEA PRODUCȚIUNEA 
PLAN EL Intinderea, Mii E Intinderea Miiloci __“] Intinderea - - ijlocie la 7 . ijlocie | - . | TELE cultivată ||. a TOTALA | cultivată „la TOTALA cultivată | -T O.T.A LA | | „hectar hectar - D= 

_Hectare___|] Tiectolitri |Litri | Hectolitri |Litri | Hectare [|Hectol.|Litri |] Hectolitri |Litri | Fectare | Fiectolitri | Litri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Gâu pp | „| 
    

      

Oz... „ | 

Oz a... o E 

Rapiţă .. 

    

    

> 

  

        ln (sămânță)... . . -                                 
  

„ Pagubele suferite de recolte din cauza accidentelor mai jos specificate, în anul 1904 - 
  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

INGH URI Inundații .[:-____ GRINDINA | | E: 

| IETURI | puhoaie, şi- Ța RUGINA | NEGURI | VIERMI |LACUSTE . 
PLANTELE | (Gegerături) poe Asigurat sau | . op Să ici 

i urtuni . _ nu? . 

| - Hectare Hectare”  Hectare - "| Hectare | Hectare | Hectare | _Hectare | Hectare 

Qrâu. ” 

Secară E cooaata | onoaeoaaee aan ce zacoaeezae | cmoeonoazorazezoeeanznzeae | aaa cae 

Orz. : 9 nea nnoconreneneeenecaonana | come en coneaoee aaa [ee aaa ie aa zecea 

Ovăz 

Rapiţă Ă 
  

                          
Științele ad î însemnate fiind întemeiate pe adevăr și copiate după originalul păstrat în arhiva comunei, se încredinţează exactitatea cifrelor 

'pe răspunderea noastră, . , . ” - | iu PRIMAR, - a Me - ? 
—— Da - - . 2 Secretar, , 

N 

.$ 

N 

i
i
 

  Anul 1904 luna Iulie în... zile 

L 

Transformarea măsurilor vechi în măsuri noui. . 

  

  

  

  

- Moldova - N SIE Da a: > Muntenia: 

Producţiunea. mijlocie de merţe, la falce, transformată . | - - Producţiunea mijlocie de ile şi panii la pogon, transformată | 

” | în hectoliti și i litri la hectar - - : . " 1 KILĂ S 20 BINIȚI | îi | 

„|erte] riect.] Litri |Merţelitectol.| Litri. Merţe Hectol,| Litri | Kile |Baniţi Hectol.| Litri|| Kile |Baniţi| Hectol.| Litri | Kile |Baniţi|Hectol.| Litri 
cai la hectar Pi „la hectar .Ifalce ||: la hectar la pogon la hectar la pogon || la hectar la pogon | la hectar 

1] 1165] 6 | 9 | oa [5 | 2 [72 | —| 12| — ls —| 6 | + [oz | — [15 10 |6 
2 | 310| 71| 11: | 56 |'20 ):33-| 03] — | 2 11138 | — | 7 a zau — aa [65 
3] | 95 s| 13. | a las] a 2 | —| 3 2 03| — | 83| 5 |s2 | 22| — oz lau 

ae co] o] a | ss [so | 49 |] se [— |] 2 [za [—]| 9] 6 [ao [3 | — | 0 | ce 

5 s| 2 0 | ac | sa [35] 57 s0 | —|[.5.| 3.][39| — | 10 6 | 78| + | — || 54 „21                           
CI Să se citească cu luare aminte instrucțiunile de pe contra-pagină,



10 a -- STATISTICA AGRICOLA A ROMÂNIEI 

INSTRUCȚIUNI. 
Indată ce se va strânge recoltele plantelor prevă- - | 

zute,în tabela, de faţă, Primarul va începe să ia in- 
formaţiuni sigure dela cultivatorii din comună şi să 
socotească exact, cât a dat, anul acesta grâul, secara, 
orzul; ovăzul, rapiţa și inul (sămânță). - o 

Aceste informaţiuni. se va, culege în parte dela, ageri: 
cultorii mari (cari au cultivat în total câte 100 hec- 
tare şi mai mult) şi în parte dela micii-asricultori (cu 
mai puţin de 100 hectare). 

În scopul. acesta, Primarul, ajutat de Secretarul Pri- : 
- măriei, va întrebă personal pe fiecare din marii gri- 

cultori din comună, care este producţiunea mijlocie Ia 
hectar a plantelor de mai sus. Dacă agricultorul lip- 
seşte din comună, informaţiunile se vor luă dela admi- 
nistratorii moșiilor, adică dela persoane în măsură, să 
cunoască şi să declare adevărul. Primarul le va des-! 
uși, că datele statistice nu urmăresc nici un scop fiscal 
ci că Ministerul voeşte să ştie cantitatea recoltată anul! 
acesta, pentru a publică statistica producţiunei agri- 

- cole, care interesează comerciul ţărei. i 
«După informaţiunile culese dela agricultorii mari şi 

. ţinând seamă de întinderea semănată, de fiecare, se va : 
stabili pentru fiecare categorie de recoltă, 74jlocia pro: 

„ducțiunei, obţinută de agricultorii mari și această, mij- 
locie o va, înscrie în hectolitri și litri, în dreptul fiecărei 
plante cultivate, în coloana 3 a, tabloului de față. 

Intinderea semănată de marii agiicultori se cunoaşte . 
din formularul lit: C. al statisticei agricole, care se află |: 
în Arhiva Primăriei. Se va copiă cu exactitate această 
întindere în coloana, 2 ; se va înmulţi numărul hecta- 
relor cn mijlocia producţiunei (din coloana '3) și pro- 
dusul, reprezentând cantitatea, recoltată de marii agri- - | 
cultori, se va înscrie în coloana 4. N 

In acelaş mod se va procedă, pentru a stabili recol- 
tele obţinute de: cultivatorii cei mici. Primarul, ajutat 
de Secretar, sfătuindu-se cu învățătorul, preotul, con- - 
silierii comunali şi alţi fruntași din comună, va, cercetă 
printre oameni, ce recoltă a. dat fiecare plantă, în mij- 
lociu la un hectar şi această mijlocie se va, înscrie în 
hectolitri și litri în coloana 6 din tabloul de faţă. 

Întinderea semănată de micii cultivatori se va copiă | 
- exact la coloana 5, din formularul lit. C. al statistice 
agricole din anul acesta. Se va înmulți numărul hec- 
tarelor cu mijlocia la hectar şi produsul, care repre- 

! 

înscrie în coloana 7. 
Coloanele 8 şi 9 sunt destinate pentra totalul co- 

„munei. Se va adună întinderea dela coloanele 2 și b 
ŞI suma se va trece în coloana 8. Această sumă re: 

" prezintă numărul hectarelor semănate în toată, comana. 
Se va adună apoi cantităţile recoltate dela coloanele 
4-şi 7 și suma lor se înscrie în coloana 9. Acest din 
urmă total reprezintă cantitatea, recoltată în cuprinsul 

” comunei, pentru fiecare plantă. o 
Ministerul cere cu stăruință, d-lui primar să pună toată sârguinţa şi cea mai mare băgare de seamă la: caleu- area producţiunilor mijlocii, cunoscând că dacă se vor 

găsi greşite, tabelele se vor înapoiă comunei, spre a, fi recalculate. . „- a | La socotirea, producţiunii se va ţine seamă de toată 
întinderea semănată, care s'a arătat în formularul 
litera C. pentru întinderea culturilor, şi nu va scă- | deă, numărul hectarelor cari mau dat rod, fiind stricate „de intemperii sau distrnse de viermi, ete, 

„OBSERVAŢIUNI ŞI EXPLICAŢIUNI 

SERVICIUL STATISTICEI GENERALE. 

zintă. cantitatea, recoltată ge micii agricultori, se va, - 

  

y 

„ Pentru transformarea producţiunilor mijlocii din merţe . 
Îa falce, kile şi baniţi la, pogon, în hectolitri și litri la, 
hectar, s'a alcătuit un tablou special; acesta spre uşu: 
rarea socotelilor pentru cei cari sunt mai deprinşi cu 
măsurile vechi (1)... . ă 

Dacă în Moldova o producţiune mijlocie sar fi eva- 
luat la, 12 merțe sau 6 kile la falce, producţiunea va, 

fi în măsuri noui de 19 hectolitri şi 81 litri la hectar. 
- În adevăr, tabloul arată: 10 merţe 'sau 5 kile la falce 
egal 16 hectolitri, 51 litri la heotar şi 2 merţe la, falce 
egal '3 hectolitri şi 30 litri la hectar ; aceste două sume 
adunate dau producţiunea. mijlocie. de 19 hectolitri şi 
81 litri la hectar, după cum s'a zis mai sus. 

„- Asemenea, dacă în Muntenia, o producţiune. mijlocie 
sar fi evaluat Ia 1.kilă şi 5 baniţi de pogon, produc- 
țiunea mijlocie în măsuri noui va „fi de 16 hectolitri, 
94 litri la hectar, căci, după tablou, 1 kilă la pogon 

„egal 13 hectolitri şi 55 litri la huctar şi 5 băniţi la 
pogon egal 3 hectolitri şi 39 litri la hectar, adică în 
total 10 hectolitri şi 94 litri. . e 

- In scopul de a se cunoaşte precis pagubele pricinuite 
culturilor din comună de diferite accidente întâmplate 
în cursul acestui an, s'a alcătuit în partea 2-a a formula; 

- rului din faţă un tablou special unde se vor trece aseme- 
“nea pagube, dacă ele se vor fi întâmplat în 'comună. 

D-l Primar va înscrie în coloanele respective ale acestui 
tablou, numărul hectarelor de grâu, secară, orz, ovăz, 
rapiţă și în, care au fost cu desăvârşire distruse de 
diferite accidente. Pentru semănăturile distruse, cari vor 

- fi fost întoarse în primăvara anului prezent, q-l primar va, 
arătă la observaţiuni şi lămuriri, cu ce plante au fost în- 
locuite. Pentru lanurile bătute de grindină, pe lângă nu- 
mărul hectarelor distruse, se va mai arătă, prin cuvintele 
da sau zu dacă acele lanuri au fost sau nu asigurate. 
„Dacă se va, fi întâmplat în comună în cursul acestui 

an vre-un alt accident, care nu s'a, prevăzut în tablou, 
"d-l primar va arătă acel accident în capul coloanei 

lăsată în alb-la finele tabloului, dând și numărul hec- 
tarelor distruse în dreptul plantelor care au fost bân- 
tuite de acel accident. , 

Este bine înţeles, că se vor trece ca stricate numai 
acele hectare care vor fi fost distruse cu totul de ac- 
cident. Aşa, de.exemplu, dacă grindina ar fi bătut nu- 
măi în parte vre un lan de semănături, și ar mai fi 
rămas din acel lan oarecari cantităţi de pâne ce. s'a. 
putut strânge, se va socoti câte hectare din acel lan 
Sa distrus cu totul şi se va.trece numai acest număr. 
„iar nu întreaga întinderea lanului. o] 

_Recoltele de calitate proastă nu se vor consideră ca, 
"stricate în parte de accidente. 

Această lucrare se va face de d-l Primar în dublu 
exemplar şi se va termină cel mai târziu între 28 şi 31 lulie 1904. Indată după terminarea ei, d-l Primar 
va trimite un exemplar Prefecturei, iar celălalt se va, 
păstră în arhiva comunei. SR E 

Dacă în comună nu s'a cultivat nici-una din plan- 
„tele ce. figurează în prezentul formular, se va face menţiune despre aceasta chiar pe exemplarul care se 

va trimite Prefecturei. Da i Asemenea menţiune se va face pe tabloul pagubelor în 
cazul când recoltele nu au fost bântauite de niciun accident.' 

(1) Două merţe egal una kilă de Moldova, a 22 dimirlii întoete şi rase,. O dimirlie are 21 litri şi jumătate. - . : Kila din Muntenia egal 20 baniţi. O baniţă are 34 litri. 

  
 



    

STATISTICA AGRICOLĂ A.ROMÂNIEI a Mi. 

MI N IS'T ERUL- Se va înapoiă Prefecturei cel “Formular pentrn comune. 
AGRICULTUREI, INDUSTAIEI, COMEROIULUI mai târziu pânăla 5 Noembrie 1904 i ŞI. | E (vezi $ 14). a 

DOMENIILOR a E - . i 

SERVICIUL: STATISTICEI; (GENERALE - N NI Da a 7 

  

7 

  

- STATISOIUA. AERICOLA DIN 04 Ea 
INTINDEREA CULTURILOR ŞI. PRODUCȚIUNEA RECOLTELOR DE T OAMNA 
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

    

      

  

                    
                                  

     

In Comuna... iti mg , plasa.. mea  Judlejul........ aa i 

Unitatea | MARII AGRICULTORI : | . MICII AGRICULTORI |. „LOTALUL [cane ete idente tea gi Eelul - | RE de măsură As - - . COMUNEI | “accidentelor 

“PLANTELE - pentru _re-| întinderea Producţiunea__ [întinderea ||_ Producțiunea _. întinderea | Produc- | Culturi 
„a colte - | Cultivată |mijloci ||-. „| cultivată. [lijlociel] — -.. | cultivată lţiunea to-| distruse Felul. la Totală la Totală * | = accidentelor . 2: | Hect. [Areljhectar |] . JIect. |Arel! hectar Hect. [Are] fală Hect, jAre, | 

1 2 3 4 5.6 |. 7 8 ger 10 i 
1. Porumb (păpuşoi) . în. e + |Hectol,litri] , i ME i | | | | : 
2. Mei (mălai), N Ț a a E 
3Hrigcă, e... DEEE A a ÎN ă EI RR Da | a RI E 
4. In (fuior) Vezi Ş 4 ... , Kilograme | | i Ia i 
5. Cânepă (sămânță) . . ÎHectuşilitri| .. |. | Ă E E A E Ma o, i ii 
6, Cânepă (fuior) Vezi s-3 3. Kilograme | ă | i „ i | jo | a 

T.Mac. . .. oh... Hectol, litri că | E E e 

"8, Fasoleînogorpropriu, |: -, d E | 

9. Fasolea dintre porumb Ss i PI 

10. Mazăre [| E A a O Ţ | Se Da 
11.Bob, . cl a i 

12. Linte . . cc... ... o» a N ÎN ş i 

13. Cartofiin ogor propriu, 3, Kilograme o 3 a E 

14. Cartofii dintre porumb" i i E ! | 

15, Sfecle pentru zahăr P a. op ! ÎN 

16. Tutun. , EEE e - | 

17. Anison. . + , | pa - 

18.Hamei. ,..: .. „ -j 

19, Cicoare, , îi | po. | PC 
20. Floarea soarelui, . . . » » Da î , - ” | E A ME SE Dă N 
21 Mături, seo 1 - 
29... Pi N d inooanenaneena ran Pi 

93. ca... . j.S6 neant N | 

24. Varză (urechi) e. | Căpăţâni - : 
25, Ceapă ... ... A o Kilograme 

26. Alte legume . .:. wv.$7] » E N | i 
27. Pepeni galb. și verzi] Bucăţi _ N VI . i 

28. Dovleci (bostani) din porumb : IP | | | | N | , 

29. Fâneţe artif. şi rădăcini de Da | E A 
__mutreţ Vezi 58 .... Kilograme |, Ă 
30, Fâneţe naturală . * | n ” 

Vi e | Peelitri [e E 
32. Livezi de pruni. -, ps Kilograme | . | | _ 
a a A Vezi 8 2 | Vezi $ 2 |V. $ he S2 2 | Vezi $ 2iV. $ 2|Vezi $ 2| Vezi 8 2llVezis2| . * Vezi$3 

33. 3] Sa vândut vinul nou (must) cu preţul mijlociu de, Lei : m Bani meu 3 pe Decalitru. | 

34. e „Sa vândut prunele (periile) cui prețul mijlociu de Lei pe Suta zilograme (cântar metric), 

35. >] S'a PUI it anene kilograme. prune în “căzi sau buţi,. pentru a se face borhot (poşircă). . | a   
    

Ştiinţele. aci însemnate fiind întemeiate pe adevăr i copiate după originalul păstrat în arhiva Comunei, se încredinţează 
exactitatea cifrelor : pe răspunderea noastră, | Si 

PRIMAR, | No „Secretar, a 

Anul 1904, luna Noembrie în ........ a zile.   NB, Să se citească cu luare aminte instrucţiunile de pe contra-pagină.



INSTR 
$ 1. Indată ce se vorstrânge în comună, recoltele tutulor 

culturilor de toamnă, enumărate în acest formular, d-l 
Primar va. procedă, fără întârziere la socotirea prodac-. 
ţianilor 7pî7locii la hectar el acestor culturi, luând in-. 
formaţiuni sigure dela cultivatorii din comună, întocmai - 
cum a urmat pentru recoltele de vară din acest an. 

Aceste informaţiuni se vor calege în parte dela agri- 
„ caltorii mari (cari au cultivat în. total câte 100 hec- 

tare şi. mai mult) şi în parte dela micii agricultori (cu 
mai “puţin de 100: hectare). 

: In scopul, acesta, Primarul, ajutat de Secretarul Pri-. 
* măriei, va, întrebă personal pe. fiecare din mari agri- - 

cultori, din comună, care este producţiunea mijlocie la - 
hectar a plantelor scrise în formular. Dacă agricultorul 
lipseşte din comună, informaţiunile se vor luă dela ad- 
ministratorii moșiilor, adecă dela persoane. în măsură 
“să cunoască şi să declare adevărul. Primarul le va des- 
„laşi, că datele statistice nu urmăresc nici un scop fis-.. 
cal, ci că Ministerul voeşte să ştie cantitatea recoltată 
anul acesta, pentru a, publică statistica, producţiunei a- - 
gricole, care interesează comerciul ţărei. 

” ducţiunea mijlocie la hectar, după diferitele categorii de 
producţiuni arătate de agricultori, va, trece în formularul -. 
de faţă, mai întâiu la partea marilor agricultori: 
- Da coloana 2 întinderea, plantei respective, în hec- 
tare (şi are de va fi nevoie) ce s'a cultișat de marii 

"agricultori. Cifrele întinderilor s2 vor copiă cu exacti- 
tate după formularul litera C. din 1904, care se află 
în arhiva Primăriei. - ” 

La, coloana 3 se va trece producţiunea mijlocie la. 
hectar, după felul măsurilor ce se arată la, coloana 1, 
adecă fie în hectolitri și litrii, fie în kilograme, fie în 
căpăţâni sau bucăţi. La coloana 4 se va dă recolta în- 
treagă obținută de marii agricultori, înmulțind produe- . 
țiunea mijlocie la hectar cu numărul hectarelor dela 
coloana 2. Aci fracțiile se vor negligiă, .: " 

In acelaș mod se va procedi, pentru a stabili re- 
- coltele obţinute de cultivatorii cei mici. Primarul, aju- 

tat de Secretar, sfâtuindu-se cu învățătorul, preotul, 
consilierii comunali și alţi fruntași din comună, va cer- 
cetă printre oameni, ce recoltă a dat fiecare plantă, 
în mijlociu la un hectar și această mijlocie se va, serie 
în coloana, 6 din tabloul de faţă. i 

Ministerul cere cu stăruinţă d-lui Primar să pună - 
toată, sârguința şi cea mai mare băgare de seamă, la, 
calcularea producţiunilor mijlocii la hectar luând in- 
formaţiuni adevărate, iar nu punând cifre închipauite. 
Dacă se vor.găsi greșeli sau cifre îuchipuite, tăbelele . 
se vor înapoiă și funcționarii culpabili se vor pedepsl, 

La, socotirea producţiunii mijlocii la hectar se va: 
ține seamă de toată întinderea semănată care s'a a- 
rătat în formularul lit. C pentru întinderea: cultu- 
rilor, şi nu se va scădei numărul hectarelor cari-n'au 
dat rod, fiind! stricate de. intemperii sau distruse de 

„viermi, ete. : - 
$ 3 In coloanele 10 și 

se va arătă 

accidente, și în față la coloana Î1. felul accidentului 
care a distrus recolta. Se va consultă întru aceasta, 

- instrucţiunile ce s'a dat în formularul recoltelor. de 
vară din 1904. . a 

„Pe lângă acestea, d-l primar se va conformă întoc- 
„mai şi următoarelor prescripţiuni : ă CS 

7 

U 

11 al formularului de faţă - 
pagubele suferite de recolte din cauza, ac. - 

cidentelor, şi felul accidentalor cari a pricinuit pagube.. 
Aşă dar, se va trece la coloana 10 numărul hecta. . 

relor (şi al arelor de va fi nevoie) distruse de diferite   
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titatea de fuior meliţat, periat şi gata de tors, iar nu 
„şi cotoarele inului despre cari nu va ţina seamă. Ase- - 
menea, se va urmă şi pentru fuiorul cânepei (linia 6)... 

„+ .$ b Producţiunea fasolelor se va arătă în hectolitri . - 
"şi litri în deosebi: pentru cele cultivate în teren pro- 
priu pe linia 8, iar pentru cele recoltate dintre. porumb | 

"(păpuşoi) pe linia 9. Socotirea producţiunei fasolelor 
dintre porumb trebue să fie sprijinită tot pe informa- 
“ţiunile adunate dela cultivatori, ca, şi pentru .celelalte 

„plante, însă să se aibe în vedere că rodul acesta ob- 
ținut din pământul cultivat cu porumb este un produs 

- de mâna a doua şi că recolta de căpetenie este aceia, 

„. tani), a căror 
linia 28. , | Sa 

Ş 6 Liniile 22 şi 23 sunt rezervate pentru alte plante - 
| _ care s'ar cultivă, în afară de cele specificate în for- : -$2. D-l Primar împreună cu Secretarul socotind pro- .|.: 

în comună se vor trece pe liniile lăsate goale numele. 

a porumbului. Tot ' asemenea se va procedă şi pentru : 
cartofii. cultivați în poramb, pentru care se va da pro- 
ducţiunea în kilograme, precum şi pentru dovleci (bos- 

producţiune în bucăţi se va trece pe 

mularul de faţă, precum: .năut, coliandră, soia, chimeon, 
orez, bumbac, etc. Dacă s'ar fi semănat asemenea, plane 

şi producţiunea, lor. 
$ 7. Pe liniile 94, 25, 26 şi 27 se vor trece grădi- | 

năriile de zarzavat, arătând producţiunea în căpăţâni 
sau bucăţi pentru varză şi pepeni şi în kilograme pen- - 
tru celelalte legume. Pentru a, socoti adevărata pro- 
ducţiune mijlocie la hectar a, tuturor acestor legume, 
d-l Primar va intrebă în special pe grădinarii (bul- - 
gari) de meserie din comună, despre cantitatea de le- - - 

„gume ce au scos-o anul acesta din pămăntul cultivat, 
„$ 8, Fâneţele artificiale şi rădăcinele pentru nutreţ - 

se .vor trece pe linia 29. Tot la fânețele artificiale vor 
intră meiul cosit de verde şi alte ierburi de fân pre- 
cum: dughia borceag, mohor, lucernă. trifoiu ete. 

Fâneţele naturale se vor arătă pe linia 30. 

'Ş & Pe linia 4, producţiunea, de in fuior (lăor) se va .. . - 
“trece în kilograme, socotind întru aceasta numai can- : 

!.$ 9. Viile se vor trece pe linia 31, dând produc- 
„țăunea vinului atât mijlocia la hectar cât și cea, totală. 

în decalitri, 
-_ Livezile de pruni se vor trece pe linia 31 arătând 
în lilograme producţiunea prunelor d perjelor) atât mij- 
locie la 600 pomi de 1 hoctar, cât şi recolta totală a 

' livezilor din comună. Pentru a-şi dă seamă, ce producţiune 
„mijlocie au dat anul acesta, 600 pomi (pruni), d-l Pri- 

- mar va, întrebă pe diferiţi cultivatori, câte kilograme 
de prune au obţinut în mijlociu dela un pom. Această, 
mijlocie a unui pom înmulțită cu 600 va, representă 
producţiunea,. mijlocie a 600 pomi sau un hectar, care 
se va trecd în coloana 3. Cantitatea, prunelor se va so-. 
coti aşă cum sunt culese din pomi, adecă neuscate, ne. 
opărite, nici afumate la, lojniţă.: . 

$ 10. Când într'o comună nu s'a cultivat vre-o plantă, 
din cele enumărate în formulazul de faţă. se va“scri în 
dreptul plantei respective „Na se cultivăe, 

Ş 11: Pentru vii și pruni d-l Primar va, răspunde şi. . 
"la chestionarul ce se face: pe liniile 33, 34 şi 35 şi 
anume : . - . 

1. Cu se preţ s'a vândut, 
- nul acesta decalitrul de vin noa (must) ? 

Li 

2. „Cu ce preţ su vândut, în mijlociu, în comună 100 kilograme (cântar metric) de prune: (perie) ; 
3. Câte kilograme prune s'au pus în căzi sau buţi pentru a se face poşireă (borhotul) din care va distila, ţuică, sau rachiul de prune. tă 

„- Pentru a aveă ştiinţele cele mai exacte în această 

în mijlociu, în comună, a. | 

N



, 

„acelui pământ. : ' EI: 
se "va, scrie la coloana 4 şi 

- mai pe timpul lucrului grădinăritului și 
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prizinţă, d-l Primar va, întrebă direct pe fabricanţii de 
ţuică despre cantităţile de prune ce au pus pentru. 
borhot.: . aa i 

$ 12. Grădinăriile de zarzavaturi pentru speculă.. 
„De odată cu ştiinţele privitoare la recoltele de toamnă, . 
Ministerul doreşte să cunoască numărul şi întinderea, 
grădinăriilor. de zarzavaturi cari s'a lacrat anul acesta 

- pentru comerţ. In acest scop s'a întocmit tabloul de - 
mai jos, care va, trebui să fie complectat de d-l Pri-: 
mar după următoarele instrucţiuni: . De 

Lia, coloazia 1 se va pune numărul de ordine al gră-- 
dinarilor; la coloana, 2 se va trece numele şi prena- 
„mele fie-căruia grădinar. de meserie care cultivă .zar- 
zavaturile pentru comerţ. La coloana 3 se va arătă 
prin semnul Î, dacă grădinarul este proprietar pe pă- 
mântul cultivat cu. zarzavaturi, sau dacă este arendaşul 

- Cetăţenia grădinarului 
anume. dacă este supus” strein se va indică Statul la 
care aparţine; spre ex. Bulgar, Sârb, Ture, ete. 

La coloana b se va răspunde, dacă grădinarul este. 
locuitor stabil al comunei sau dacă vine în comună nu- 

în asemenea 
caz se va arătă locul de unde a venit. a 
“Numărul lucrătorilor întrebuinţaţi în mod perma- 

nent, anul. acesta, la grădinărie, se va trece la coloana : 
6 în dreptul numărului fie-căreia grădinar, făcând deo-. 
sebire între lucrătorii români şi cei streini. o 

La coloana 7 se va da întinderea în hectare şi are 
a pământului cultivat cu zarzavaturi de fiecare: grădi- - 
nar, în- fine la coloana; 8, în cazul când grădinarul 
este arendaş se va arătă preţul ce plăteşte anual, ca 
arendă, pe hectarul de pământ de grădinărie: : 

- Toate aceste ştiinţi se vor culege de d-l Primar de 
a dreptul dela cultivatorii cari fac grădinărie pentru. 
comerţ. lar în.cas când asemenea grădinari nu se gă- 
sesc în comună se va face menţiune despre aceasta pe: 
tablon,  - - pr a 
„Dică 'tabloul grădinarilor de meserie dat aci, n'ar. 

s - 

îsi 

7 

7 „Tablou de 
! 

  

13 
f 4 . 

- fi suficient, se va, face un tablou suplimentar după mo- . 
"-delul de faţă unde să încapă toţi grădinarii. de me- 
„serie aflaţi în comune şi se va, lipi la formular. 
«$ 13 Pentru uşurinţa socotirei producţiunei mijlocii 
la hectar s'a alcătuit un tablou cu transformările mă- 

. surilor vechi în măsuri nouă, arătându-se cât face o-. 
calele la pogon 'sau la fălci în kilograme la hectar, şi cât 

„ vedrele la, pogon în decalitri la hectar. o 
„Aşă, de pildă, dacă producţiunea recoltei este de 

-'970 ocale la pogon, în tablou se arată că 900 ocale la 
pogon fac 2.284 kilograme la hectar și 70 ocale la po- 
gon fac 178 kilograme la hectar, prin urmare produc- | 
țiunea mijlocie va fi de 2.462 kilograme la hectar. A- 

- semenea, dacă producţiunea, mijlocie este de 2.800 ocale - 
la falce consultând tabloul - vedem câ 2.000 ocale la 
falce: fac 1*806 kilograme la hectar şi 800 ocale la falce 
fac '722..kilograme la hectar, prin urmare producţianea 
mijlocie “va fi de 2.528 kilograme la hectar. Tot astfel 

: se va procedă -şi-la transformarea vedrelor la pogon 
" în decalitri la hectar pentru fixarea producţiunii mij- 

lecii a vinului. | : a 
Pentru recoltele din acest formular cari. se dau în 

hectolitri, precum porumb,.mei, etc., se va consultă for- 
“mularul recoltelor de vară 'din 1904, care se găseşte 
în-archiva Primăriei. o a 

Ş 14. Lucrarea de faţă se: va isprăvi de d-l Primar 
“cel mai târziu până la 5 Noembrie 1904 şi se va, 

- face în dublu exemplar, din care unul se va păstră în 
arhiva primăriei, iar celalt se va trimite prefecturei. 

D-l Primar va îngriji ca tabela, ce se va trimite mi- 
- nisterului prin prefectură să fie scrisă -rât se poate mai 
curat şi fără răsături, cifrele se vor înscrie regulat 

“ unele sub altele. Orice tabelă, cari nu va fi făcută cu 
„toată îngrijirea şi după prescripţiunile mai sus zise, -: 

se va, înapoiă comunei, spre a fi refăcută, cunoscând - 
în, acelaşi timp că ori ce neglijenţă sau rea voinţă din 
partea funcţionarilor comunali se va -pedepsi conform - 
egei.' | 

grădinarii (de meserie) cari, cultivă zarzavaturile pentru comerţ (vezi $ 12). ' 
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Pogoane și prăjini - 
în hectare şi are 
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N.B. — Acesi tablou este 

- alcătuit pentru a uşura trans- 
formarea măsurilor vechi în 
noui. Cu ajutorul lui se poate . ? 
află îndată câte hectare şi. 

„are sunt de pildă în 17 fălci - 
şi 16 prăjini; 'se adună su- 
“mele hectarelor, arelor și me- 
trilor pătraţi ce,sunt în drep- 
tul a 10 fălci, 7- fălci; 10 şi 
6 prăjini şi se obține suma 
de 24 hectare şi 63 are. A- 
semenea 43 pogoane şi 15 
prăjini vor da 21 hectare şi 
86 are, repetând operaţia de 
mai sus. . -. 
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CAPITOLUL |. ae 

 NOTIȚE GEOGRAFICE ŞI CLIMATOLOGICE 

- Materia Climatologic adunat: şi coordonat până - 
acum de către Jistitutul Meteorologie, “este încă în- 
suficient pentru a se puteă, face o lucrare : cu totul 
complectă și de ansamblu asupra climei firei noastre. 
 Ocupându- -ue. totuși cu prepararea sa pentru o lu- 
crare de Climatografie, ce șie propuneti a da la lu- 

. mină, destinată a corespunde pe cât posibil acestor - 
“cerințe și solicitați fiind de către Serviciul Statisticei 
“Generale din Ministerul. de Domenii, de a dă câteva 
“amănunte asupra climei, cari ar putea fi utile pentru 

- pudlicațiumea de față a colegului meu D- L. Colescu, 
„ne. hotăr dsem a aniticipă, asupra rezultateloy ce voim 
a da în Licrarea noastră menţionată ș și care spercim 
că va fi publicată în. cursul acestui au, formulând 

aci câteva - “amănunte relative da Clima României.   

După cum însă timpul ce ne-a rămas disponibil 
pentru a ne: ocupă de această lucrare, a fost mat -. 
prea scurt pentru a răuși să 0 terminăni în inter. 

"valul fizat și pentru a pa face să se întâraie prea 
mult aparițiunea acestei  publicaţiuni, an dat în cele 
ce urmează, pe lângă câteva notițe: geografice vela- 

tive la România, Clima anilor. 1904. şi 1905, adică 
a cpocei pe care o privește tu special Statistica Aari- 
colă; aceste din urmă relațiuni sunt luate după Bule- 
tinul lunar al observaţinnilor Meteorologice din Ro- 
mânia redactat de către D-l Director. Si. „Afepites, 
ca concursul D-lui Ş. 9. Elefteriu, Șef secțiunei 
Climatologice și a Buletinelor. ” 

L ST. muRar aa 
„SUB- "DIRECTORUL INSTITUTULUI METEOROLOGIC. E IN
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„prelungindu-se 

o NOTITE GEOGRAFICE 
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- România cu o suprafaţă de aproape 13 milioane-hec- 
tare, este coprinsă între 43%,38' şi 48020 latitudine . 
Nord şi 220.20" şi 29040“ longitudine Est. dela Green. - 
wich ; ea este mărginită jur împrejurul său prin fran- 
tarii naturale, afară de-o 
Bulgaria, formată printr'o linie convenţională. 

Munţii Carpaţi, care formează frontiera dinspre Au- 
stro-Ungaria se întind la nordul şi vestul României 
pe o distanţă de peste 1000 km, având forma unui 
unghiu întors cu deschiderea în dirâcţiunea, NW. şi. 

în partea sa, vestică puţin spre sud 
pentrua traversă Dunărea la, Vâreiorova. Acești munţi 
formaţi din mai multe masive, posedă vârfuri cari 
se ridică la, peste .2 000 metri, . înălţimea unora, din- 
tr'înşii atingând chiar 2500 m. Intre masivele sau 

"grupele de “manţi mai importante vom cită, începând 

* Gorjiu şi Argeş, cu o înălţime mijlocie de 
cel mai înalt vârf Mândra de 2520 m. Prezintă dife- 

dela . Vârciorova : 
„__ Cerna, în judeţul. Mehedinţi; cel mai înalt vârf Glo- | 

deanu, 2200m. - : 
„judeţul Vâlcea şi o parte din.. judeţele» 

2 300 m, 

- Parângut, 

rite depresiuni. şi numeroase lacuri, în general masivul 
având.un. aspect sălbatec şi lipsit complect de orice 
vegetaţiune.. 

Hăgăraș, vestul din judeţul Argeş şi judeţal Muscel, 
are 0 coamă aproape în linie dteaptă conţinând vâr- turile cele mai ridicate din. Carpaţi, și atingând la 
Negoiu 2536 m, Buteanu 2510 m, -Urla, 9.490 m, fâră a se coborî. vre-odată mai Jos de 2200m. Partea, „ dinspre” România prezintă nişte coaste mai accesibile | pe când acea.dinspre 'Transilvania este foarte abruptă. 
In afară de lanţul principal există un al doilea aproape paralel la cel d'intâi, separați fiind printr'o regiune a. „” cărei altitudine nu trece de 1 000 m, acest al doilea „lanţ prezintă porţiuni înalte până la 1'680 m Ja, Cozia şi 2400 la Păpuşa. Iezerul, din care face parte acest "din urmă vârf,stabileşte legătura între cele două lanţuri. 

„mai înalte sunt: Omu, 2 508 m, Caraiman 2.490m ete... judeţul Buzău, nu întrece 2000: şi po-. 

“Bucegii, judeţul Prahova, cel mai important. dintre masivele Carpaţilor, este, relătiv de o mică întindere * degagiat de toate părţile şi dominând munţii, încon- . Jurători en vreo 500 m-de înălţime. Punctele sale cel 

Buzău; 
sedă vârful. Penteleu cu o înălţime de vreo 1800 m. Bistrița, jadeţul Neamţu şi o. parte din. Suceava, prezentând vârfurile Pionul sau Ciahlăul 1 908. m, Ca- lemani Isvoru 2 031 m şi Piatra Piscu 2 022 m, - care “snnt cele mai înalte vârfuri din Moldova. 

„mici și cari 

In mod general Carpaţii Munteniei au înălţimi mult mai mari ca acei ai - Moldovei, care sunt relativ: mai: 

cei dintâi. Cele mai înalte regiuni ale Carpaţilor sunt mai inferioare limitei zăpezilor perpetue,. i * Linia de frontieră din spre Sud separând ţara, noastră 

"mai întâiu de Serbia, | 
" dela Vâreiorova, la Silistra de către Dunăre, care îna- . 

|... dere; de.860 km şi se. varsă. în : e 
trei guri formând. Delta Dunărei. Limita, dinspre Sud . - 

parte din frontiera, despre. 
„| “a Dobrogei dela Ostrov la Ilanlik 

- dinspre Nord a Dobrogei 

„Volga, prezintă, 

„de importante,   
-lor prezintă, 

este singur navigabil” 

“pe o distanţă de 400 km. 

prezintă ramificațiuni mai întinse decât.   

şi apoi de Bulgaria este formată 

intând-pe la Porţile de Fer udă România pe o întin-- 
în- Marea Neagră prin 

(mai jos” de Man- 
galia) este formată de câtre o linie convenţională de 
o lungime de 136 km. Tot Dunărea formează limita, 

separându-ne de Rusia pe o 
distanţă de 160 km, între Reni și îmbucătura braţului 
Chiliei. a _ DR Acest fluviu, care este al doilea : în Europa după 

o vale destul de largă de 10 la 25 
lkm,.și posedă pe o mare parte din. întinderea sa, di- 
ferite ramificaţiuni şi lacuri. Aproape pe toată por- 
țiunea_ce separă Muntenia: de Dobrogea el-prezintă pe 
lângă cursul său principal : două - ramificațiuni: destul 

cea dintâi dela Călărași la Hârşova | 
purtând numirea de Canalul Borcea iar cea de a doua 

” dela, Gura Ialomiţei până la Ghecet de Dunărea Nouă, 
Intre aceste ramificaţiani şi Dunărea proprin zisă se 
mai află şi 
lacuri, insule și bălți aşă că această porţiune de o na- 
tură cu totul băltoasă și acoperită în întregime cu stuf 
şi sălcii este cu totul nelocuibilă. o 

„„ Delta Dunărei cu o suprafaţă. de 2676 lkm2 este 
cele trei braţe 

insule care aproape pe toată suprafaţa 
numeroase lacuri care comunică între ele. 

3 braţe Sulina, care este cel mijlociu, 
pentru unele bastimente şi €l 

serveşte drept; arteră principală de comunicațiune. 
„Linia, de trontieră dela estul Regatului o formează 

în partea dinspre 
Marea Neagră, iar în partea dinspre Rusia, Prutul care. udă” România, începând dela, Iamorniţa- până la Reni 

formată din două insule coprinse între 
ale Dunărei, 

Dintre cele 

România se obişnueşte a se divide în: Moldova; - " Ţara Românească; Dobrogea. ! 
Moldova, este partea din România coprinsă între Carpaţi, Prut şi Milcov; | 

„ Para Românească este formată, din Oltenia care o- - cupă partea Vestică a României până la Olt şi din „ Muntenia porţiune coprinsă între Olt şi Milcov; . - 
Dobrogea este limitată de Dunăre, Marea Neagră, şi linia convenţională dela Sud care ne separă de.Bul- aria. 

Din punct de vedere al regiunilor România se mai „poate împărţi în “următoarele mari subdiviziuni: . 

I. Regiunea Muntoasă ; a | | 
IL. „.  submuntoasă şi a dealurilor; . . : III. Moldovei dintre Carpaţi și Prutj | 
IV. Şesurile Dunărei; a 
V. Dobrogea, Si o = 

âlte ramificaţiuni secundare şi o serie de | 

Dobrogea pe 0 lungime de 230 km.
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-* Prima regiune, coprinzând munţii Carpaţi mărgi- nind-o în partea sa, inferioară până la o altitudine de 600 m s'âr putea | dinspre Transilvania până la o linie care porneşte ceva, - mai-la, Nord de Baia-de-A ramă trecând. prin Tismana, “Turbaţi, Novaci, 

„ Oracău-Negru, Pipirig şi Slatina (Suceava). „ Regiunea submuntoasă “şi a dealurilor. este- conti- : nuarea celei dintâi, limita, sa superioară fiind formată de către linia câ mărginește regiunea muntoasă, iar altitudinea maximă -nedepăşind 600. metri. 

„0 formează linia, ce ar trece prin. Turnu-Severin, Stre- "baia, Drăgășani, Piteşti, Târgovişte, Jintea, Pietroasa, Pleșcoiu, Bonţeşti, 
- lungul albiei Siretului până. la Mihăileni. Moldova între 
„regiune aparte formată din văile Siretului şi Prutului ; „ dânsa posedă aproape 'în “toată întinderea sa ramifi- „caţiuni mai mult. sau mai puţin. importante de ale 

- 

  

CLIMA ANULUI 1904 sir. NOU 

şi cu o tem- 
ca normală : 

* Anul -1904. a fest. excepţional de-secetos peratură mijlocie ceva mai coborâtă (003) 

“1 Temperatura, 

„Anul 1904. a fost în general răcoros cu toate că în cursul verei a predominat un timp mâi călduros ca, „de obiceia, iar Februarie şi Decemvrie au fost neobiş- nuit de puţin friguroase. Perioadele cele mai reci ale „„ acestui.an au fost. formate de lunile Ianuarie, Martie, Septembrie şi mai ales Noemvrie. 

'Pempezaturile anuale ale diferitelor locali taţi din ţară. au fost în general mai coborâte ca, normalele respective cu deosebire în Moldova unde diferenţa în minus a ajuns până la 10; în câteva, localităţi din şesurile Dunărei ele au fost egale sau ceva mai ridicate ca normalele. _- Temperaturile anuale cele mai ridicate — coprinse între 11%0 la, Craiova, şi '1109.1a,. Turnu-Severin, care „este temperatura, cea mai ridicată din țară — sau în-. 
Jos a Munteniei și în - vestul „Olteniei. In regiunea de câmpie a Munteniei, . 

registrat în partea cea mai de 

- în partea, cea mai de jos.a Moldovei Și în Dobrogea „temperaturile anuale 'au fost . coprinse între -10%0 şi - 1009. In regiunea deluroasă şi către munte în Munte- nia iar în Moldova dela sud-est 
peraturile _anuale descresc fiind 
deluroasă între 8%0 și 6%, 
797 şi 7%, iar în munţi între 5%9 și 4%8, care este cea mai coborâtă .temperatară, din țară, 

” Poziţiunile isotermelor annale din țară au fost 'ur-. -- mătoarele : . 
„.- Isoterma de 110 intră în ţară pe la Giurgiu, itece i „în linie dreaptă pe lângă T.-Măgurele Şi „Corabia, de . 

  

1). Extras din Buletinaul lunar al  Observaţiunilor Meteo-. - rologice din România; Anul: XIII, 1904.» 
o 

€ 

spune că este formată de frontiera - 

N Polovraci,' Arefu, Câmpulung,: Petro-. | şița, Doftana, Nehoiaș, Nereju, Soveja, Moineşti, Taslău, 

Limita sa : inferioară — altitudinea minimă fiind de 200-metri —! 

Odobeşti, Panciu continaându-se dea- 

Carpaţi. şi Prot, constitue dela sine o: 

„spre nord-vest tem- .: 
coprinse în. regiunea * 

în nordul Moldovei între. 
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“Carpaţilor, precum şi! 

"precise şi amănunțite, care 

“orografică 'a țărei,' . 

- zei ceva mai. l nord de 

_ dovei-la Fălticeni, 

"absolute -din. acest 

câteva platouri remarcabile. “Șesurile Dunărei — numite încă regiunea câmpiilor - sau a marilor culturi — sunt coprinse între limita in- ferioară: a regiunei subrtintoase şi Dunărei. In partea, vestică a 'Țărei Româneşti se prelungesc către Dunăre numeroase coline, care de ce mergem spre est se.ri- - dică către nord lărgind astfel. această regiune. re 
altitudine ce nu depăşeşte în niciun punct : 

Dobrogea cu o c 500 m la rândul ei s'ar puteă divide in patru părţi: litoralul, colinele, câmpia, regiunea Deltei şi a lacurilor. » Este uvident că toate aceste sabdiviziuni ale Româ= -: niei, nu au limite în “totul ' iixe și bine” precizate şi după punctul de vedere ce considerăm, poziţiunea,. lor poate fi mai mult sau mai puţin modificată. Aga când . 

giuni se va puteă ajunge a se: 

„este vorba de Climă numai ca ajutorul stadiilor Cli- . . matologice aprofunzite ale diverselor localităţi şi re- . U determină limite mâi .! 
să stabilească "în: mod cât : mai complect legătura dintre climă şi - dispoziţiunea 

———  ——— 

unde se ridică spre nord-vest şi atingând Craiova, | - ese mai 'sus de 'T.-Severin. a i „Cea, 'de 100, înicăpe mai sus de. Galaţi, înaintează în linie. dreaptă până la R.-Sărat, de unde trecând pe lângă. Buzău, 
„Podişoru-Bârla, Strihareţ şi mai la sud de Strehaia. O | Să 

- Isoterma, 'de 9. începe ceva, mai sus de Iași, urmează Prutul până la Vaslui, 

merge mai departe în 
Târgovişte, Govora şi Baia-de-Aramă. | E 
„Cea de 8 începe în partea estică a districtului 'Do- „rohoi, străbate Moldova, centrală prin apropiere de Bo- „ toşani, Roman şi Bacău până la Tg.-Ocna, “intră în 

. -regianea muntoasă şi reapare în Muntenia între Câm- pina şi Sinaia şi între Câmpulung şi Rucăr... . 
Isoterma de 70 

ceva mai jos de Rucăr, 

Ploeşti, Găeşti, continuă spre restul ţă- . 

de unde apucând spre sud-. vest, trece .pe lângă. Bârlad, mai la vest de Focşani,. | Muntenia, atingând “Câmpina, - 

începe în partea, muntoasă a Mol- 
de unde se' coboară spre sad, tot. "prin regiunea muntoasă şi de aci în Muntenia, trecând. 

“ Perioadele mai călduroase din cursul acestui an au fost: dela 6 la 23 Februarie; în a doua decadă din Martie şi în ultima din Aprilie ; către sfârşitul primei. . decade și a celei d'a doua din Mai ; în tot cursul verei - afară de câteva, perioade scurte, mai ales. dela înce- putul și dela sfârşitul. ei şi în fine în. unele zile. din 

Cele: mai mari călduri au 

21 şi 22 August când. termometrul în mare ..parte' a țărei mai les. în cea de câmpie a atins 350 şi mai -..-* „mult chiar. In aceste. zile, 
- Iunie şi August sau înregistrat şi temperaturile maxime 

an. :$e citează: multe cazuri în carg. o _ secerătorii nu puteau: lucră din cauză că pământul le „ardea picioarele. . -.... , îi a "Temperaturile maxime cel& mai ridicate ale acestui. 

rr 

„prima jumătate'a lui Septemyrie. In toate aceste pe-: „rioade timpul a fost frumos. şi cald. ti | avut loc'la 18, 26,27 și "28 Iunie; la 17,18 şi 27. Iulie şi la: 7, 8, 9,16, 19, 

dar mai ales “în cele din .



29 : _ a 

an'au fost coprinse între 40%0 la Turnu-Severin (Au- 
„gust) şi 38%0 la Herăști, Brăneşti, Călăraşi (Iulie) ele: 

- înscriindu-se în câtevă localităţi din. şesurile Dunărei 
"şi excepţional în regiunea dealurilor din Muntenia.:Pe 

» malul Mărei cele nai ridicate temperaturi din cursul 
„anului au fost 380%0 la Constanţa în Iulie şi August şi. 

„ Giurgiu -(August 1896).. . 

3100 în Iulie la: Sulina. La munte am. avut în August. 
290 -la, Seropoasa şi 28%0 la Sinaia. Aa 
Temperatura maximă absolută. cea mai ridicată, în-. 

registrată până acum la noi în ţară “este de 4208 la 

Perioadele cele mai geroase din cursul anului acesta 
au fost mai întâia aceea din prima jumătate alui Ja- | 
nuarie -şi apoi aceea, din ultima pentadă a anului. La 
începutul anului mai în toată ţara termometrul sa co- 
borât zilnic între — 109. și —20%; în Moldova şi în - 
unele localităţi din partea. de câmpie a Munteniei el 

"s'a; coborît şi mai jos de — 209. La 28 şi 29 Decem- 
vrie când. d'asemeni a fost ger, termometrul. s'a, co- 

„ borit în toată ţara mai-jos de — 100, iar în unele lo 
„calităţi chiar şi mai jos de — 150. . N 

O perioadă caracteristică de ger este aceea dela 16, | 
„la 26 Noemvrie când gerul şi zăpada au venit aproape 
fără de vaste şi când aproape în toată ţara afost în- - 
gheţ neîntrârupt şi o perioadă de adevărată iarnă. Fri- 

„ gal a fost mult. mai: simţitor în-Muntenia şi în partea... 
„de jos a Moldovei unde termorietrul s'a coborât până, * 

la — 15% şi mai jos. Dela,.20 la 23 Noemvrie s'au ob- 
- tinnt temperaturi aşă de coboriîte în regiunea de câmpie - 
cum rar se.întâmplă la o epocă-aşă de timpurie. Sunt - 

„localităţi în Oltenia şi îri vestul Munteniei unde la; 21 
» Noemvri6 s'a înregistrat: cea, mai coborîtă temperatură 

din cursul anului. . e 
„ Perioade: relativ reci au mai fost în atest.an: la 
începutul şi sfârşitul lui Fevruarie, în prima, decadă . 
din Martie, în prima, şi a patra pentadă din Aprilie, 

„către jumătatea şi în ultima pentadă -din Mai, la sfâr- 
„şitul- lui August; dela 17 la 22 şi dela 28 la 30 Sep- 

"11896 şi 1893.. - 

temvrie ; în ultima decadă din Octomvrie și în prima 
pentadă din Decemvrie. . 

, : 

Cele mai coborite temperaturi din cursul acestui an 
s'au înregistrat mai. pretutindeni” dela 10 la 13 Ia 
nuarie, te: mometrul coborându-se în fiecare zi sub —150, - 

“iar în, Moldova și pe alocuri în Muntenia chiar sub --209. 
“ "Temperaturile minime cele” mai coborâte ce is'au în-. 
registrat sunt coprinse între — 210.0 (Ianuarie) la 
Ghimpați şi Ploești şi —970.1 Dorohoi şi Codreni (Ia- | 
nuarie), ele înscriindu-se în câteva localităţi din Nor- , 

dul Moldovei şi în partea muntoasă au Dobrogei. În re- -! 
"-ginea muntoasă a țărei temperaturile minime absolute 
ale acestui an au fost. mult mai puţin coborite ca la, 
câmpie fiind coprinse între — 160.0 la Rucăr (Ianua- 
rie) şi — 200.5 la Susaiu :(Decemvrie). o 

Temperatura minimă absolută, cea mai coborîtă. în- 
registrată, până dcum la noi în țară este — 350.6 la 
Striharet-Olt (1893). -  -  - Ie 

» Temperaturile extreme absolute au variat în definitiv 
în cursul: acestui an între +.409.0 la Turnu-Severin în 
ziua de 8 August şi — 970,1 Ja, Cordeni-și Dorohoi la, 
11 Ianuarie ; -coloana termometrică a avut deci 0 va- 

mult mai mare atingând 

In cursul acestui an s'au înregistrat în mijlociu 12e 
-de zile cu îngheţ din: care 37 de iarnă, pe câtă vremi, 

“în mod normal sunt respectiv câte n 111. şi .83 asemen 
zile. Cele niaj *multe zile. de îngheţ şi de iarnă au fost; în Ianuarie respectiv câte 99 şi 18; urmează Decemvrie . cu 23 şi 4, Noemvrie cu 29 
tie cu câte 30 şi 5 și 20 și 4 asemeni zile. In Aprilie şi în * Octomvrie:când au fost primele şi ultimele zile de îngheţ, au fost câte 9 de îngheţ şi câte o zi de iarnă. - 

x 
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"Numărul zilelor de îngheţ a variat între 179 la 
Susaiu şi S1 la Constanţa. La Bucureşti au fost 113 
zile de îngheţ, din 'care 37 de iarnă ; la, Craiova, res- 
pectiv 109 şi 29; la Brăila 108 şi: 39; la Constanţa 
31 şi 25; la Sulina 96 şi 27; la laşi 132 şi 40şi la 

- Dorohoi -182 şi 43 asemenea zile. 
Zile de vară au. fost în mijlociu 85, cn 3 mai “pu- 

- ține ca în mod normal. Cele mai multe în Iulie,:27, 
apoi vin August cu 23, Iunie cu 20, Maiu cu 8, Sep- 
temvrie cu 6 şi Octomvrie cu 1. Primele zile de vară 
s'au notat în a doua jumătate a lui Aprilie şi numai 
în părţile de câmpie, iar ultimele în a doua decadă din 
Octomvrie. * E N e a 
„In partea de: câmpie a ţărei, în Moldova de jos şi 

în Dobrogea numărul zilelor de vară a depășit de 100,- 
fiind coprins chiar pentru . unele din localităţi între 
105 şi 114; acest din urmă reprezintă cel mai mare .: 
„număr de asemenea zile şi.el a fost înregistrat; la 
Alexandria. In Moldova de-sus, la munte şi pe litoral . 

” s'au'notat mai puţine zile de vară, între 49 şi 2; aceasta. 
reprezintă cel mai mic număr de zile. de vară ce s'a , 
înregistrat la noi, €l producându-se la Scropoasa.. 

Râurile, pârâurile şi lacurile care erau îngheţate 
1: încă din' Decemvrie 1908, s'au menţinut astfel până 

în prima decadă din Fevruarie, când sub influenţa tim- 
pului călduros,: gheţurile s'au topit. Ele an mai în- 
&heţat puţin mai ales pe margini, în ultima, pentadă. 
din Fevruarie şi în prima decadă din Martie. Ina 
două jumătate din Noemvrie: ele au îngheţat destul de 
bine, formând, ghiaţă groasă încât pe unele locuri per-. 

„miteă trecerea; cu picioral, dar n'au ţinut decât 8 la: 
10 zile. In ultima pentadă a anului şi mai cu seamă - 
în urma, zilelor de iarnă dela 28 la, 29 Decemvrie, cea 
mai -mare parte a lacurilor şi a râurilor s'au prins; 
grosimea, gheţei ajungând pe unele locuri la 10 cm 
aşă că unele lacuri şi râuri se puteau trece cu piciorul. 
Râurile mai mari ca Oltul,. Prutul şi Siretul n'au în- 
gheţat decât pe margini însă purtau mulţi sloi. Flu- 
viul Dunărea a înghețat numai în prima jumătate, din 
Ianuarie, când gheţurile s'au oprit la Măcin, Tulcea 
și. Chilia- Veche fără ca să. se „poată: face transporturi 
peste ele. In celelalte porturi au curs gheţuri mai în 
tot cursul lunei Ianuarie, pe unele locuri gheţurile erau 
aşa de dese. în cât întrerupsese ori-ce comunicaţiune 
dela un mal la altul. Gheţurile oprite în partea, de jos 
a Huvialui au pornit în prima decadă din Fevruarie. 
Și fluviul s'a curăţit repede de sloi; în partea de sus 
nu mai curgeau gheţuri încă dela sfârşiţul lui Ianuarie. 

Până la, sfârşitul anului gheţuri nu s'au mai sem- 
nalat nicăeri pe Dunăre şi navigaţiunea s'a făcut fără 
întrerupere. i E e 

2. Precipitaţiunile atmosferice. . 

Seceta care începuse din a doua jumătate a anului 
1903, a continuat în tot cursul anului 1904,- cu: toate: 

„ploile extraordinar de abundente din ultimele zile ale 
lunei August şi din Septemyr:a. Din cele 18 lani de | A când: datează seceta, singurele aceste 2: luni au avut. 11] „coloana, termnon a avut € „| zeantităţi de apă 'mai mari ca; valorile lor normale. 'In riaţiune de 670.1. 'In-'alţi ani această, variaţiunea, fost || j 7206 şi 7196 respectiv în . 
Septemyrie — care a, fost extraordinar de, ploios — s'a, 

“obţinut mai mult de un sfert din totalul anual al pre- 
cipitaţiunilor atmosferice. | | 

Dela jumătatea lunei Noemvrie a început a cădea 
zăpadă, abondentă cu viscole mari şi apoi a urmat ger 
ca şi în plină -iarnă. Zăpada abondentă a căzut la | 

- sfârşitul iernei, în ultima decadă din Martie (la Mu- 
 cenici) şi la jumătatea lui Noemvrie (Sf. Mihail). -. „„Cantităţile foarte. mici de.apă, ce au căzut în a doua „Jumătate a anului 1903, precură şi în primele 7 luni - 
din.1904,. au avut o'atât de funestă înrâurire asupra 
tutulor, recoltelor, dar mai'cu seamă asupra celor de . primăvară şi asupra pășunelor, precum şi asupra de- | 

a
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bitului. apelor “curgătoare, a lacurilor şi a isvoarelor în 
”ât în analele agricole și idrologice anul 1904 va e 
mâne d'apururea memorabil: prin lipsa produselor a- 
gricole 'şi a micimei debitelor de apă din cauza, secetei. 

Nişte ploi foarte abondente în ultimile trei zile ale . 
Imnei August, precum şi acele extraordinar de abon- 
dente din Septemvrie, au făcut însă să crească canti- 
tatea mijlocie anuală, a precipitaţiunilor atmosferice 

„asupra întregului Regat, aşă că anul 1904 — după 
clasificarea adoptată, pe baza, precipitaţiunilor atmos- 

„“ferice — trebue clasat printre anii secetoşi, de_oarece 
- deficitul dela normală este de 210, şi se ştie că de- 

ficitul unui an foarte secetos trebue să fie mai mare. 
de 25%, faţă de valoarea normală... 

Precipitaţiunile atmosferice din acest an au urmat. 
în modul următor: după cele 6 luni foarte secetoase 

" din aa doua jumătate a anului 1903, precipitaţiunile 
au 'lipsit în prima lună din 1904. In Fevruarie şi în 

„ Martie cad cantităţi normale de apă; dela Aprilie până 
„către finele lui. August ploile sunt rari și puţine, mi- 
"cile cantităţi .ce cad din când în când nici nu sunt, 
simţite -de pământul ars de căldurilă dogorâtoare din... 
timpul verei şi ascat de vânturile din primăvară. La 
sfârşitul lui August sunt 3 zile. foarte ploioase, ase- 
-menea, şi în două perioade din Septemvrie, când cad -| 
„cantități de apă cum n'a fost niciodată la noi la a- - 
ceastă epocă în ultimii 14. ani. Ploilor din această pe- -. 
rioadă se datorește. mai mult ca o treime din totala: - 
cantitate anuală In Octomvrie ploile sunt mai puţine |. 

» ca de obicâiu. Noemvrie are precipitâţiuni atmosferice ' 
“normale, iar în Decemvrie ele sunt iarăşi puţine. 

4 In definitiv în acest-an am avut 5 luni (Ianuarie, 
“Aprilie, Iunie; Iulie şi Decemvrie) în care cantităţile 
“lunare de apă au avut deficite mai mari de 50%/, faţă 
de „valorile normale ; 2 luni (Mai și Octomvrie) au avut . 
deficite de 46%/, şi 33%; 3 luni (Februarie, Martie și | 
Noemvrie) în care cantităţile de apă au fost egale cu - 

„mormala, și în fine 2 luni (August şi Septemvrie) în 
cari cantităţile lunare au întrecut valorile "normale. 

„Aceste din urmă 2. luni sunt: singurele care au dat 
excedente faţă de - valorile normale în întreaga - pe- 
rioadă de 18 luni, dela Talie 1903 până la finele a--. 
nului 1904. -. 
„Cu toată abondenţa ploilor din aceste două luni, nu. 

| „s'a putut totuşi complecta, deficitul: de apă produs de 
puţinile precipitaţiuni din lunile precedente. Anul de 
care ne ocupăm face: parte dintre cei mai secetoşi dela 

'4901 încoace. - 

„-“ a ţărei, unde'valorile mijlocii pe districte au atins sau “|. 
„ depăşit 500- mm. In restul .ţărei, numai districtele Ro-. 
man şi Botoşani au depășit puţin ds:500 mm. Printre. 
"districtele cele mai ploioase cităm Prahova.unde afost, 

- In”mijlociu cantitatea, totală de, apă ce a căzat în 
1904, este 479 mm în 57 de zile cu valori egale sau: - 

patrulea mai mari de un. milimetru așă că el ocupă al 
loc printre anii secetoşi din ultimii 14 ani. 
„Cantitatea, totală de apă obţinută în acest an re 

prezintă 79/, din - valoarea normală dedusă din pe- 
- rioada 1884/98, 608 milimetri. Mijlocia ploilor din ul- 

„ timii 14 ani este.de 574 milimetri. “ 
In Moldova s'au strâns 505 mm de apă în curs de 

60 zile cu valori egale sau mai mari de un milimetru; 
- _ în Muntenia 478 mm în 58 zile, (499 mm în Oltenia 

în 62 de zile şi 47l'mm în România-Mare cu 55 zile) 
şi în fine în Dobrogea numai 339 mm în 42 zile. - 

Cele mai mari cantităţi de apă s'au obţinut ca şi de | 
- obiceiu mai în toată regiunea muntoasă şi deluroasă . 

604 mm, Suceava, 620 mm, Mehedinţi 641 mm şi în - 
fine Neamţu cu cea mai mare cantitate mijlocie din 
țară, 813 mm. In celelalte. districte cantităţile anuale, 
de. apă au .fost inferioare de .500 mm; cele care au - 
primit mâi puţină apă sunt;.Fălciu 398 mm., Brăila - 
392 mm, Ialomiţa și Tecuci 388 mm, Ilfov . 386 mm, 

7 

şi: 115 mm. 

“torențiale. şi au dat cântităţi 
- mari, sunt acelea, dela, 28 şi 29 Iunie, aceleaşi zile din - 
-- Iulie, la, G-şi 7 Iulie numai în Moldova, dela 26 la 28 | 

” August, dela, 5 la 6 și dela 17 la 18 Septemvrie, Pre- -. 
tutindeni în aceste zile s'a obţinut cantităţi de âpă de: 

peste 30 mm, ajungândpe unele locuri până la 100 rm 
şi mai mult chiar. Ploile din August şi. din Septemvrie 

"au foșt cele mai abondente;--pe unele locuri au fost. ”. 
nişte adevărate ruperi de nori cauzând . stricăciuni şi - 
“inundaţiuni. Sunt 50 de localităţi 
noastre în care în perioadele ploioase,. dar „mai ales în ... 

  

. cea mai mare cantitate 320:mm   
  

  

cantitate din” țară,:326 m. . -.. , | | 
„_ Cantități anuale de ploae de -800 mm şi mai mult 
s'au obținut în 19 localităţi din cele 410, în care s'au - 
făcut asemenea, observaţiuni. La munte ele au trecut | 

Constanţa; 341 mm şi în fine Tulcea, cu cea mai mică 

- chiar de 1000 mm atingând la Scropoasa (Dâmboviţa) 
1199 mm în 119 zile şi'la Bistricioara (Neamţ) 1340 
mm în 119 zile, care este cea mai mare cantitate din 
țară din- cursul acestui an. | 

"Cu tot. timpul secetos ce a, bântuit totuşi mai păţia . 
ca 300 mm. de apă nu s'a obţinut în cursul acestui . 
an de cât numai în 26 dintre staţiunile..noastre udo- 
metrice şi acestea mai mult din regiunea, de câmpie 
a Munteniei, din Dobrogea şi în partea cântrală- sau 
de jos a Moldovei. . | a 5 

Cele mai mici cantităţi de apă au fost strânse la , 
Insula-Şerpilor şi Juriloca ('Pulcea), respectiv câte 230 

cari au fost pe. alocuri 
de apă relativ destul de | 

Ploile cele mai însemnate, 

dintre staţiunile 

August şi Septemvrie, sau înregistrat, într'una, “sau în - 
mai multe zile, cantităţi de apă de 70 mm și mai mult. - 
Cantități de apă de 100 mm. și mai 'mult în curs de. 

„24 ore s'au înregistrat în 5 localităţi din şesurile Da-- 
„nărei (în special jud. Teleorman), 3 localităţi în partea 
“centrală a Moldovei şi o localitatela munte. La, Dră- 

" guşeni (Covurlui) şi Brădeşti (Tutova) san obţinut  - 
respectiv 126 şi 130 mm de apă... 

Cele mai mari ploi cunoscute până acum la noi şi 
“considerate ca, extraordinare în curs de 24 de ore 

- din perioada, de când posedăm observaţiuni, au avut . . 
loc-la Piria (Mehedinţi), Horez (Vâlcea). și Şuici (laşi) . 
în Maiu 1897, câte 137 la 185 mm de-apă; la Vâl- 
căneasa, (R.Sărat) în Iunie: 1901, 200 mm, la Cur-". 
tea-de-Argeş în Iulie 1889, 226 mm, la Surdila- 
Găiseânca (Brăila). în Iunie 1901, 226 mm şi în' fine 

la Cara-Omer (Con- 
stanța) în August 1900. IE 

„” Precipitaţiunile atmosferice în cursul acestni an au -: 
căzut în cursde 66 de zile, din care 57 au avut can= 
tităţi egale sau mai mari de un- milimetru. Dela, 1891 
încoace nici într'un an n'au fost aşă de puţine zile cu 
ploaie, lapoviţă sau ninsoare. Moldova a avut cele mai 
numeroase zile de ploaie respectiv câte 70 şi 60, Mun-- 
tenia 66 şi 58 şi Dobrogea - numai 50 şi 42. In pe-: 

|: meral districtele muntoase şi acele din nordul, Moldovei 
au avut peste 770 de zile. Districtele care au avut câte 

.„. 80 la. 100 de zile cu precipitaţiuni atmosferice apre- 
ciabile au fost: Dâmboviţa.cu 80, Suceava 85, Boto: 
şani 88 şi Neamţu 102, Mai puţin ca60 de zile sau 

|. notat în următoarele districte: Vlaşca 59, Romanați şi - 
” Vaslui câte 58, Buzău, Ialomiţa și Fecuci câte 57, Fal-- 

ciu 55, Brăila, şi Tulcea câte 54; Covurlui şi “Tatova, 
câte 53 .şi' Constanţa, numai cu 48: asemenea, zile. | 
„Peste 100 de zile cu precipitaţiuni atmosferice, ploaie, . 

zăpadă sau lapoviţă; apreciabile în cursul: acestui an 
„s'au înregistrat .în 26 localităţi, din care în marea lor -. -- 
„majoritate. în: regiunea deluroasă sau la munte. Nu- .: 
„mărul unor asemenea zile a atins maximum.de-145 la -.. 
-Mogoşeşti (Roman); : precipitaţiuni cu cantităţi egale -. 
sau mai mari de 'un milimetru, au avut loc în această 

-. din urmă, localitate “numai: în 55 de _zile, restul: lor 
având cantităţi foarte mici. de apă provenite mâi mult;
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"din rouă, ceață sau 'brumă, catre au;dat cantităţi apre- 
ciabile la udometra. . 

Mai. puţin ca 50 de zile cu precipitaţiani atmosferice 
apreciabile au fost în 96 dintre cele, 410 staţiuni în 
care 'se fac observaţiuni udometrict. Cel mai mie nu-. 
măr de asemenea zile a.fost de 26 a Gherizagee (Tul- 
cea și Corbu (R.-Sărat). .. - i 

". Zăpadă sau lapoviţă în mijlociu a fost în 15 zile din. 
cursul acestui an. Lunile Fevruarie, Martie: şi -Noem- 
vrie au avut fiecare câte 4 asemeni zile, iar în Ianuarie, 
Aprilie şi Decemvrie numai câte una. Moldova a avut 
cele mai multe zile 16, Munteni 14 şi Dobrogea numai 
11 zile." a ! a 
„Districtele -muntoase. au avut; peste 15 zile cu la- 

- poviţă sau zăpadă, ajungând la 19 în Prahova, 21 în 

" cm, urmează Muntenia. cu 76 cm 
Mare şi 59 cm în Oltenia) şi în.fine 63 cm în Do- " brogea. Me - n o 

Este de notat că deși Dobrogea a dat în mijlociu: 

"Bacău şi Suceava şi 25 în Neamţ; pe câtă vreme în . 
cele de câmpie ca Roman, 'Releorman, Vlaşea, Ialomiţa, 
Brăila, precum şi în Buzău şi R.-Sărât; în "Tecuci, Co- 
vurlui, Tutova, Vaslui, Fălciu şi Iaşi, asemeni şi: în 
Dobrogea. au fost numai câte 11 la 13 zile de zăpadă. 

Cantitatea totală de zăpadă. ce a căzut în cursul a- 
cestui an este în mijlociu de 81 cm pentru ţara în- 
treagă. Cu această valoare anul 1904 nu întră printre |. 
cei cu:multă zăpadă, căci din cei din urmă Î4 ani,.! 
au fost. 8 în cari a nins mult imai mult sau tot atât A -. . p.- . , _ ca şi în. acesta, iar în 5, grosimea stratului de zăpadă 

"a: depăşit peste.100 em ajungând la 162 cm în 1895.. 
ăpada din acest an este dătoriti perioadelor dela 

24 Ja 27 Fevruarie, dela 20 Ja 24 Martie şi dela 14 
la 18 Xoemvrie, când deşi a fost mai întotd'auna vis-. A colită, s'a depus în cantitate mulţumitoare pe câmpii. 

“Din cauza viscolelor zăpada, în multe părţi 'a fost în- 
grămădită pe la adaposturi formând grămezi. înalte 46 
2 la 3 metri iar pe unele locuri şi mai mult. Circula- 

„ țiunea, trenurilor şi comunicaţiunile în oraşe. și la sate: 
au fost întrerupte 'mai 'în tot cursul acestor perioade 
de viscol. Viscolul cel mai mare a fost în Martie în „ nordul şi. în centrul Moldovei şi în .Noemvrie în par- 
tea estică a Munteniei, în cea, de jos și în centrală, 
a Moldovei şi în Dobrogea. In multe părti grosimea 
stratului de zăpadă nici nu s'a putut măsura cu des- tulă exactitate, ea, fiind “prea mult viscolită după câm- pii şi îngrămădită pe la adăposturi sau prin văi şi şan- . 
turi. . PE Din cei Sl cm de zăpadă, cea mai multă, 29 em, 
sa măsurat în Noemvrie, apoi 27.cm în Martie și 16 
em în Fevruarie. Lunile. Ianuarie, Aprilie şi Decem- „wrie au avut râspectiv numai câte 2,3 şi 4 cm. Cea. 
mai multă ninsoare a fost în Moldova, în mijlociu 91 

mai puţină ninsoare ca, celelalte subdiviziuni ale ţă- 
rei, totuşi în perioada din Noemvrie a căzut în mare parte 'a ei cantităţi aşa de mari cum rar se întâmplă, 
în această regiune. ai 
„Im districtele R.-Sărat, Putna, Bacău; Neamţ, Ro- man şi laşi au fost mâi mult ca 100 cm de zăpadă a-... “Înngând la 124 cm în Bacău şi 195 cm în' Neamţ. Pretutindeni în restul ţărei, mijlociile pe districte au fost coprinse între 52 şi 99 cm; singur districtul Gorjiu "a avut cea mai puţină zăpadă, 4h cm. . ... i 
In 90 dintre staţiunile noastre meteorologice prosi- mea anuală a stratului de. zăpadă & despăşit de 100. „cm, cele mai mari cantităţi variind între :905 cm la Cosmești (Vlașca) şi 291 cm: la Azuga (Prahova). In „unele localităţi nâu căzut nici '30 cm de 2ăpadă; cele - - mai mici cantităţi : au fost coprinse între Mieil (Buzău).şi 14 cm la Soleşti (Vaslui). . „__ Zăpada, din cursul acestui: an a- fost urmată mai în -  tot-d'auna de perioade geroase ceia ce a făcut: ca ea să persiste timp mai îndelungat. 
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„Neamţ, Roman,. Iași, 

(83 cm în România- 

28 -cm la : 
*   

„In mijlociu au fost 39 de zile cu solul acoperit de 
zăpadă, repartizate astfel: 11 în: Noemvrie, 8 în Mar- 

_tie, câte 7 în Ianuarie şi Fevruarie, 5 în Decemvrie 
şi“ în Aprilie. In Moldova au. fost 45 de zile cu solul 
acoperit de. zăpadă, în Muntenia. 17 şi. în Dobrogea 
namai 22. Districtele în care au. fost peste 40 zile cu 
solul acoperit de zăpadă sunt: Muecel, “Teleorman, 
Vlaşea, Dâmboviţa,  Prâhova, Ilfov, Putna; Bacău, 

Suceava, Botoşani şi Dorohoi; 
cele mai multe 51 în Dorohoi, 56 în Neamţ, 57 îni Ba- 
cău şi 74 în. Suceava. Districtele: Gorjiu, Ialomiţa, 
Brăila, Covurlui, Fălciu şi cele din “Dobrogea, n'au 3 

"avut de cât dela 21 la 30 de zile cu solul acoperit, de 
zăpadă. Mai mult ca. 100 de 'zile cu solul acoperit de 
zăpadă, au fost în cursul acestui an la: Fălticeni 102, " Buşteni (Prahova) 104, "Taziău (Neamţ) 121 și la Scro- poasa: (Dâmboviţa) 132, | | 

Perioadele. în care solul a, fost “acoperit - cu zăpadă . 
în cea. mai mare parte. din suprafaţa ţărei sunt: în prima jumătate a lui. Ianuarie ; dela 24 Fevruarie „la sfârşitul primei decade din Martie, din a doua, jumă- tate a lui Noemvrie până în prima decadă din. Decem- „yrie. Zăpada ce a căzut către sfârşitul anului (26 şi 27. „. Decemvrie) fiind foarte puţină s'a topit repede şi ime- 
diat ce a căzut, .- 

= Da sfârşitul anului, cantități foarte mici de zăpadă, . 
„până. la 5 sau 6cm şi âceasta din ninsoarea din ulti- „ile zile, nu se găseau decât "în foarte puţine locali- 

tăţi din ţară şi acestea, mai mult pe-la munte sau prin Moldova, In mare parte a țărei. se găsea, “puţină ză- padă pe la adăposturi mai ales în localităţile muntoase. şi deluvoâse sau în acele unde viscolele din Noemvrie | 
o depusese în troene mari,. | CI 

Transporturi, cu săniile sau făcut în Martie şi mai ales în .Noemvrie.. - a 
In cursul anului 1904 dela începutul până aproape de sfârşitul lunei August a avnt loco lungă parioadă. . de uscăciune, întreruptă de prec pitaţiunile atmosferice “din Fevruarie' şi Martie. 
"Seceta a fost-mai mult simțită dela “Aprilie la, fi- nele lui August, când! deși a' plouat în mai multe zile; . „cantităţile de apă au fost încă- mici: şi cu totul nesa- tisfăcătoare faţă de uscăciunea “pământului şi de căl- durile ce au fost. In această, perioadă, dar mai ales în “Iunie, Iulie şi August, au fost perioadele cele mai lungi . de secetă, ceea, ce a şi făcut: ca, porumburile şi fâne- țele să fie cu. totul compromise în acest an. | Precipitaţiunile din August, Septemvrie şi Noemvrie' nau putut încă complectă deficitul. lăsat de celelalte luni secetoase. E II In intervalul de timp dela. Aprilie la finele Ini Au- gust 'sunt perioade de câte 30-1a 40 de zile în care n'a ploat mai de loc sau prea puţin. i 
Dintre perioadele de uscăciune mai importante din. „cursul acestui an, înțelegând prin aceasta un interval . mai lung de timp în care nu se adună de cât o can- titate relativ foarte mică de. apă, unele au fost .co- prinse între 71 și 165 zile, ele având loc în judeţele Mehedinţi, Doljiu, Covurlui şi în. Dobrogea. i - Perioadele: de secetă — înțelegând - prin aceasta._un- “interval mai lung de timp în care nu. se adună de loc . | „apă — au coprins chiar :câte 40, 50 şi 60 de zile ;cele „mal-importante s'au produs în Tutova... 

2 . 

. Dim cduza» „secetei simţitoare. ce a fost în cea mâi . - mare parte a anului 1903, precum Şi din aceea a celui "curent, nivelul Dunărei ca şi al. tutulor râurilor, la-. curilor şi. pârâurilor au scăzut enorm..In cursul verei şi - "mai ales îni Iulie şi August, debitul: râurilor şi redusese -- cu. 75], sub valoarea normală. Navigaţiunea pe Du-. năre a fost. suspendată în multe părţi :din cauza ape-' > lor mici şi-a bancurilor 'ce se formaseră. În afară 'de : -- râurile mici şi de pârâuri, multe râuri. mai: mari 'ca -
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Râmnicul, Putna, „Bârladul, etc., âu secat. cu “desăvâr:! 

  

şire. Prutul, Ola si Sete E. ca des lunară din cursul anului; valoarea mijlocie din cursul |. 
tină în cât n unele pate L aveau ap atât de pu | acestei luni fiind cu 43 mm. mai coborâtă-ca cea, nor- 

transporturile pe ele Ese suspe tn e acuzi poi Cazi Coloana baromeirică a fost ași de coborâtă din muscat. iar istobrel i fag open ase, acuri mari s'au Cauza, epresiunei foarte pronunţată ce sa menţinut . 
apă; "foarte multe chiar ec ne e Aproape zu măi aveau |: în primele două decade în partea, occidentală a Eu. . 

Mele pe ar șecaser „. Sant local ităţi unde „topei, 1ar.în ultima, decadă asupra, Mediteranei şi Mărei 
Ve u aveau cu ce a se adăpă. EEE Negre. Februarie a avut în general un timp frumos, ră pei e. gel au, fost în creştere numai în primele - | călduros şi la Sfârşit cu zăpadă. bunicică însoţită de 

„Mer. ; dela Aprilie la finele lui August, nivelul lor .| viscol şi de frig. Ra . NE 
s'a, coborit așă de mult în 'cât în-August în unele por- | . Presiuhile maxime absolute din. cursul acestui an, turi ca; Giurgiu şi Tulcea s'a menţinut în mai miulie .| .s'au înregistrat în cea mai mare parte a ţărei, dar „zile. consecutive sub ectiagiu, atingând valori aşa, de co- nai ales în: Moldova şi în Dobrogea, la sfârşitul primei borite cum nu sa nai înregistrat nici odată până acum decade din Ianuarie. după care au urmat 4 zile con- 
An această lună. 2 - . A “| secutive cele mai geroase ale” anului.: In restul ţărei 

- După ploile abondente: dela sfârşitul lui August şi ele s'au notat la jumătatea lui Noeimvrie sau la 18 şi: 
acele din Septemvrie, nivelul apelor au crescut, mult. 28, Decemvrie:; --. a 
şi debitul isvoarelor s'a mărit simţitor. In ultimile 3 | Cu toată presiunea, înaltă dir: Noemvrie, timpul a 

- luni ale' anului, apele  Dunărei au fost mai mult în | fost închis; în cea, mai,mare parte a ţărei a nins a-. - 
creştere ;. totuşi la sfârşitul anului, atât fluviul cât şi bondent cu viscol mare. : o 
celelalte; râuri; pârâuri, lacuri şi chiar isvoare, aveau. |  “Presiuni relativ foarte ridicate în cursul acestui an 
relativ puţină apă. In. unele părţi din regiunea mun- | au mai fost şi la jumătatea.-lui Iulie, când centrul de - 
toasă, isvoarele și tântânele aproape sacaseră. „i mare presiune sc găsea asupra ţărei“noastre și parte 
„» Nivelul mijlociu al apelor Dunărei din cursul. aces- din cele limitrofe. La Sinaia şi Susaiu s'au înregistrat 
tui an â fost cu 85 cm: mai coborit ca valoarea nor-. | în aceste zile valorile maxime absolute anuale.: In toată ' 
mală,. Cel mai înait nivel lunar a fost pretutindeni în .|--ţaa a fost un timp “splendid .în această zi. o 

„Martie şi cel mai coborât în August. Cea. mai mare Cele mai coborâte, valori ale presiunei au avut loc 
cotă zilnică a apelor din cursul. anului sa notat mai | în toată ţara în altima zi-a anului, când cea mai mare * 

„pretutindeni la începutul anului sau în Martie, iar câa. | depresiune din Europa era asupra Austro-Ungariei, nor- 
mâi scăzută în ultimile zile din August, când la Giur- |: dul Moldovei şi parte din Rusia. In această zi timpul a: 
giu, Brăila şi Tulcea nivelul apelor se coborâse sub fost posomorât, puţin vântos şi călduros; „către seară - 
etiagiu. Ă E „.- | “însă vântul începuse să bată puternic. dela N şi NE -- 

În Ianuarie, „Fevruarie, Martie, Octomvrie şi De-. | şi în multe părţi ninge.-. DE IE 
cemyrie nivelul mijlociu al apelor Dunărei a fost res- i -. Depresiuni 'iinportante. au mai fost în cursul: a- 
pectiv cu 46, 34, 73, 37 şi 14cm mai ridicat; în Apri- cestui an la jumătatea :lui Fevruarie, când în .unvle 
lie, Maiu, Iunie, lulie, August, Septenivrie şi Noem- - localităţi din: ţară sau înregistrat cliar cele "mai co- 
vrie respectiv cu 60, 65. 98, 153, 184, 68 şi Scm mai! borâte presiuni ale anulai.. Asemeni la jumătatea. lui - 
coborât. - Sia i „1. Martie, la începutul decagei a treia din August şi către | 

a PNI a -. finele lui Noemvrie. Este de: observat descreşterea  - 
In cursul acestui an nu s'au semnalat de cât, inun- foarte însemnată ;a coloanei .barometrice ce a avut loc . 

daţiunile produse din ploile torențiale din: zilele de 27 | în ultimele 3 zile ale anului, când în.interval de 80. 
şi 26 August, când în unele părţi dir Covurlui şi Tu- |. de ore, a fost o variaţiune de peste 30 milimetri. -.. 
tova, pâraele au eşit din albia.lov, iar puhoaele for- |-.: La 98 Decemvrie s'au înregistrat în o. mare parte. 
mate. pe. dealuri s'au strâns în văile înguste, producând a ţărei: valorile maxime absolute ale presiunei atmos- 
în scurgerea, lor stricăciuni mari. Asemeni ploile foarte - ferice, iar la 31 Decemvrie pretutindeni s'au notat mi- - - 
abondente și torențiale: din Septemvrie au produs pe '| nimile absolute ale acestui an. E 

“unele locuri mici inundaţiuni. Este de notat inunda- | E a a -. 
țiunea produsă la Sulina şi pe litorâlul "Mărei-Negre. “Nebulositatea şi străhicirea Soarelui... Gradul de 
în ziua de 17 Noemvrie. . a înorare al. cerului a fost ca și de obiceiu. Primăvara | 

a | | “| -şi va a cerul a fost în cele mai multe zile senin sau.: 
3; Elemente diverse. DE „| puţin noros. În mijlociu în cursul anului. au fost 129 

. N | | a “1 de zile senine, 118 noroase şi.126 acoperite, în mod: 
- Presiunea atmosferică. Mijlocia anuală a, presiu- normal fiind câte 120, 121 şi 194 asemeni zile. | | 
nei atmosferice a fost, cu o jumătate de milimetru Cele. mai multe zile senine au fost în Iulie 18, apoi . “ 
mai ridicată ca. valoavea normală. In afară de lunile vin August cu 17, Aprilie. şi lunie cu câte. 13, iar“ 

„. Fevruarie, Noemvrie și Decemvrie când valorile .lu- cele mai puţine în Martie care a. fost luna cea mai 
nare au fost cu 3 la 4+mm mai coborâte, în tot restul posomorâtă din cursul anului şi când s'au notat numai 
anului ele au fost egale sau mai ridicate ca. normalele 5 zile „senine şi cele mai multe acoperite 19. Luna Ia- 

- corespunzătoare. Pretutindeni presiunile mijlocii anuale | nuarie a avut iarăşi riulte zile acoperite 16, după care 
au fost mai ridicate ca de obiceiu; cele mai mari a-: |. vin Fevruarie, Septemvrie, Decemvrie cu câte 12 la 
bateri au fost în Muntenia şi pe litoral unde ele au 13 zile acoperite. a E 
atins 0.9.mm la Strehaia, Buzău şi Sulina. La Bu-. Im parțea de câmpie şi pe litoral au avut loc peste 
cureşti şi Brăila presiunea niijlocie a fost cu 0.7. mm 150: zile cu-cerul senin, pentru -câtevă din localităţi 
mai. ridicată, la (Craiova, şi. Iaşi. cu  0.6:mm şi'lă Si- |: ele fiind coprinse în cursul acestui an între 156 şi 190. 

-naia şi Dorohoi cu 05 mm. :. ,.-.::.. . -.:- | Numărul zilelor cu cerul acoperita oscilataproape tot. 
" Luna Ianuarie a avut. presiunea. mijlocie -cea.mai. | în aceste din urmă limite.  - i 

-* îmaltă din-eursul anului, ea fiind cu 4:4-mm mai ri- -!  '-Deşi cerul a fost tot aşi de înorat ca și de obicei, 
„dicată ca. normala; în cea -mai. mare parte -a “acestei |. totuşi durata mijlocie de strălucire a Soarelui, 1979 ie 

luni, regimul de înaltă presiune s'a menţinut în pai-. de ore în 274 de-zile, este cu 65 de ore mai mică ca ..:-   
valoarea normală. Aceasta.se datorează localităţilor . tea centrală dar mai ales: în cea orientală a Europei, | e n 5 ză 

„de câmpie” unde în unele-luni ale anului. Soarele a stră- 

[. 

ceia, ce-a făcut ca; șila noi coloana barometrică să se. ;; „în, 
menţină foarte ridicată, In această lană timpul d fost: | “ludit foarte.puţin:  - . A 
mai mult: închis, friguros şi cu.prea puţină zăpadă. In. |: Numărut: zilelor cu soare a. fost; în mijlociu de 274, 
"Feviuarie s'a “înregistrat cea mai coborâtă” presiune | cel normal fiind de 284. A Ra
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"Cea mai lungă durată de strălucire a Soarelui a fost 
la Sulina, 51%, din durata, sa posibilă, urmeâză apoi 
Bucureştii cu 50?/,, Caracal cu 460, Comândăreşti cu 
42%, Dorohoi cu 39/, şi în fine Sinaia numai cu 3300. - 

Vântul. Direcţiunile dominante în cursul acestui 
an au fost mai mult dela E şi NE în partea, de câm- 
pie a ţărei, dela N şi NE pe litoral.și “în Dobrogea 
şi dela N şi NW în Moldova. Vânturile dela W au 
avut şi ele o .frecuenţă foarte însemnată ; pe unele 
locuri au bătut tot atât de mult sau chiar au predo-. . 
minat pe. cele dela E. Numai în lunile Iunie, Noemvrie 

“și Decemvrie şi în parte din Fevruarie an predominat 
Vânturile dela W şi SW, iar în restul anulai cel 
dela E şi NE. o | Tu 

„ Zile cu vânt tare, destul de tare şi puternic au fost 
în mijlociu 44,aproape tot câte sunt şi de obiceiu (43). 
Cea. mai vântoasă lună a fost. Mai cu 5zile. de vânt 
tare şi cea mai puţin vântoasă. Ianuarie. numai..cu 9;. 
în celelălte luni s'au notat câte '3 la 4 zile 'cu 

P.. _ - . ” E s. . „. . Ni 2 
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cauză că solul era'descoperit, a cam pârlit pe alocuri 
unele semănături mai ales pe cele expuse vânturilor. 
Au suferit mai mult rapiţa şi orzul de toamnă ; grâul 
a rezistat destul de bine. In Fevruarie -a fost foarte 
cald şi întreaga vegetaţiune'a fost pusă în activitate. , 
Sub influenţa acestui: timp şi a ploilor mulţumitoare 
dela, 12, 13 şi 19 Fevruarie, semănăturile s'au desvol-. 
tat în ce'e mai bune condițiuni. - - 

Toate cerealele atât cele târzii cât. şi cele. timpurii 

Să vegsteze. La finele lui Ianuarie şi la începutul lui . 
Fevruarie -a fost o nouă perioadă de ger slab, care din - 

„au crescut și au înfrățit foarte. bine în-cât îa -multe-. 
părţi acoperiseră pământul. Rapiţă însă fiind atacată, - 
de gerurile din trecut şi prea mult slabită, nu s'a mai 
desvoltat! și a, perit. In urma ploilor din Fevruarie în 
foarte multe părţi s'au făcut semănături de_orz, ovăz 
şi grâu de primăvară, continuând până în ultima pen- 
tadă a lunai. Câmpiile înverziseră în această, perioadă, 
la mulţi arbori; arbuşti şi „pomi roditori, mugurii se 
desvoltaseră “mult, unii erau aproape 'a se deschide. 

"apăruseră în abondenţă. .. a Si 
„ Puţina zăpadă, însoţită de viscol violent Qin.ultimile 

„„.zile-ale lunei Fevruarie, a întrerupt. atât lucrările a- 
* gricole cât .şi- mersul vegeţaţiunei. Cu tot viscolul pu- 
ternic ce a fost totuşi zăpada, s'a prins la suprafaţa,  - 
solului într'o pătură subţire. După această zăpadă a 
urmat o perioadă geroasă și vegetaţiunea a stat pe loc 
în tot cursul primei decade din Martie. In a doua 
decadă, fiind mai căldicel vegetaţiunea a reînceput în- 
set; arăturile şi semănăturile. de primăvară au con- “tinuat pretutindeni. Ninsoarea şi viscolul din ultima 
decadă; din Martie au întrerupt iarăşi lucrările -agri- 
„cole și inaintarea vegetaţiunei. Din' cauza, acestui timp -. 
prea, rece, semănățurile făcute în Martie nu râsăriseră 

„ încă până la finele lunei şi vegetaţiunea era malt în-. târziată. "Timpul răcoros: din primele două decade din 
Aprilie a menținul asemeni vegetaţiunea în întârziere, 
însă a avut. marele 'avantagiu ca, evaporaţiunea să, se 
facă încet, păstrându-se umezeala, în stratul arabil. In ultima decadă din Aprilie. vegetaţiunea -a luat cel mai 
mare avânt. însă vânturile au -svântat repede solul, 
făcând ca în .mare parte, a. ţărei semănăturile să nu se poată desvolta, --rămânând: miei şi pipernicite. In Mai. fiind rece și vântos şi prea puţin ploios, semănă- - „turile au mers şi mai rău așa că, la sfârşitul lunei si- ă 
tuaţiunea, agricolă se prezenti, cât se poate de rea, + Lipsa precipitaţiunilor. atmosferice din toamna pre- Multe din semănăturile târzii sau din cele eşite fără cedentă! precum şi din primele 8 luni ale acestui an, putere din iarnă san uscat cu totul. Cereilele n'au a fost dezastrudasă producţiunilor agricole: din anul - putut creşte, ele au - rămas - mici, rari, având numai 1904.- Cu toate condiţinnile rele în care se puseseră fivul principal care dăduse un spic mic. Totuşi în vestul | cerealele în toamna precedentă, şi cu puţinele ploi şi | „Munteniei şi cu deosebire în o parte a Olteniei şi, în lipsa zăpezei din cursul iernei, totuşi cerealele de toamnă, nordul Moldovei unde căzuseră câteva ploi: mâi bu- - au fost mai favorizate, căci-de şi au dat o recoltă mică - nicele, cerealele şi toate semănăturile crau - destul de. însă ea a fost de foarte.: bună calitate, după cum se frumoase și pe unile locuri chiar foarte frumoase. Se- va vedei în capitolele următoare privitoare la statistica; mănăturile de toamnă ca şi cele de primăvară erau 

„vânt destul de. tare! sau tare. Sunt localităţi în care 
numărul acestor 'zile a trecut de 70, ajangând la 73 

„la Brăila, 77 la Bucureşti, 85 la, Galaţi şi Constanţa, 
„86 la Botoşâni, 90 la Bârlad, 91 la Piatra-N., 114 la: 

- Focşani şi 149 la Armășeşti în Ialomiţa. "La Susaiu; 
“pe.munte în Prahova, a bătut vânt tare - mai în tot 

” cursul anului, căci au fost 264 asemeni zile. . 
Vânturile cele mai' puterriice au bătut dela 14 la 17: 

„2 Noemvrie ; la 16 şi 17 Crivăţul a cauzat o mulţiine de ” “stricăciuni în partea, estică a Munteniei, în cea de jos 
"a Moldovei și în Dobrogea, „descoperind. case, mapazii, 
coşare,-a dărâmat. garduri, felinare, a risipit nutreţul, etc. Vânturi tari fără.a cauză decât mici stricăciuni 
au_ mai fost în ultimile 5 zils din Fevruarie şi dela 20 la 24 Martie, când căzând şi zăpadă a format viscol, în- ” trerupând cireulaţiunea, precum şi pe timpul .furtu- 2.» nelor din Iulie şi Au ust şi în fine, în ultimile zile. “ale anului. i A 

In Septemvrie şi în ultimile zile din Octomvrie vân- turile tari au fost foarte frecuente pe coastele Mărei Negre, care a fost foarte -rea, şi chiar periculoasă na- vigaţiunei. . a ie 
„_.. Cea mai mare iuţeală de vânt, atinsă 'la Bucureşti “a fost de 19.8 metri: pe secundă în ziua de 24 Fe- “vruarie, - E i 

Flori şi plante primăvăratice ca ghiocei, viorele, ete... 

  
. . - 

4 Vegetaţiunea şi situațiunea agricolă. 

producţiunei. | i E compromise la, finele lui Mai în o mare parte din estul „Foarte mult au suferit porimbutile şi: fânețele care Munteniei, cu deosebire în districtele Jalomiţa, Buzău, "Sau uscat aproape cu totul. - R.Sărat şi Brăila, în partea, centrală şi de jos a Mol- . Anul 1904 a fost mediocru ca preducţiune în ceia, ce privește cerealele, și foarte prost pentra-porumb şi nu- trețuri. Răpiţa pierdută cu totul, iar viile au daţ puţin _Şi de calitate nu mulțumitoare. . 
Cantitatea totală de apă obţinută în: cursul anului . 904, reprezintă numai 79%; din -valoarea sa normală;: „.. Iată-câre a fost mersul general al vegetajţiunei diri „Cursul acestui an. - i a 

„*- Pâtura, subţite de zăpadă ce „a acoperit solul dela | * finele anului trecut. până: către jumătatea lui Ianuarie, “ a adăpostit destul de bine semănăturile de gerurile ce -" duseseră în această perioadă. In a doua jumătate a lui Ianuarie, a urmat timp căldicel, iar la 18, 19 şi 20 au tăzut puţine ploi după.care semănăturile au început. 

dovei şi în o parte a, “Dobrogei ; - chiar în aceste re-: „iuni starea, lor difereă dela o localitate -la alta. „ Ploile din Iunie deși în general foarte puţine, totuşi „.în multe părţi 'au schimbat în bine starea: semănătu- „rilor căci acele care erau “mai. viguroase: şi cum 'r6- - zistaseră, până aci, au legât în această lună. . ..- „Acele care rau: în condițiuni nai „rele. s'ău 'uscat . * „|. cu totul şi s'au dat vitelor spre păşunare.. In Moldova. : : - de sus și în părţile mui apropiate de munte, unde ve: | „getaţiunea eră, mai întârziată; ploile din primele doua - decade: din: Iunie! au. folosit mult cerealelor, "căci ele- s'au mai dezvoltat şi au legat foarts. bine făcând. ca pe unile.-locuri producţiunea 'să. fie ca, si în anii, cei . uni, Da d i 
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“unele. părți se şi făcuse prima praşilă ;. 
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Din cauza căldurei şi a secetei din vară, cerealele. 
„au ajuns la maturitate mai de timpuriu ca, de obiceiu. 
„Paiul lor a rămas mic, aşa, că în multe părţi, în loc 
-de a se seceră s'au cosit sau au fost zmulse. 

Secerişul grâului şi al orzului de toamnă a început 
în regiunea de câmpie a ţărei şi în Dobrogea în ul- 
tima decadă din Iunie şi a ţinut până către - jumătatea 
lui Iulie. Ovăzurile s'au secerat dela 15 Iulie la 15 
August. Pretutindeni, în. perioadu 'secerişalui a predo- 
minat un timp uscat, . călduros şi frumos, aşa că a- 
ceastă, operaţiune s'a făcut î în cele-mai bune condițiuni. 
Cere alele mai pretutindeni sau treerat imediat după 
ce s'au secerat, 

Producţiunea, cerealelor a văriat după localitate. Sunt 
foarte puţine: localităţi din ţară -— chiar din cele unde 
seceta, -a fost mai simţitoare — îri care'să nu sefi ob-" 

ținut : “cel puţin sămânţa ; ; pe câtă, vreme, în unele părţi, 
s'au dobândit cantităţi ca și în anii cei buni. Calitatea, 
si greutatea cerealelor au fost superioare în toată, fara, 
ba pe unele - părţi nici nu se.ştie dacă. vre-o dată s'au 

“mai obţinut grâne aşa de frumoase.şi atât de grele 
“ca, în acest an. Ovăzurile au avut însă o producţiune 
mult mai mică ca celelalte cereale.' ! 

In: definitiv producţiunea . cerealelor, deşi - n'a - fost 
nici. decum mulţumitoare în acest an, "totuşi este "in: 
comparabil mai: satisfăcătoare ca aceia-a: anului 1899. 

Porumburile 'semănate în . primăvară, au: mers foarte... 
încet ; din cauza, uscăciunei şi a răcelilor au eşit greu. 

“din pământ şi multe boabe nici n'au germinat. La. 
sfârşitul lui Mai ele erau slabe, pipernicite şi rari, în - 

iar în urma 
„ ploilor: din 'Iuni6 s'au- prăşit a doua oară şi s'au mu: 

şuroit. In multe părţi în urma: căldurilor din ultima 
decadă din lunie, ele începuseră -a suferi. Lipsa. plei- 
lor "din lulie când este - toemai epoca. de înflorire 

- şi de fecondaţiune a porumburilor, precum şi a ace- 
ora, din August, au făcut ca porumburile să, fie com- 
„promise şi să.se u:uce în cea mai mare partea ţărei. 
La sfârşitul lui August nu se mai speră a se -obţine 
câte puţin porumb, decât prin - anele -localităţi după. 
luncile. din nordul Moldovei şi din vestul. Ulteniei, 
precum şi din regiunea dealurilor. Numai în o. parte. 
a districtelor. Mehedinţi. şi Dorohoi s'a „obţinut o .can- 
titate ceva mai mulţumitoare, însă nici aci pretutin- . 
deni. Acele porumburi care au putut scăpă. de seceta, 
din vară, nu s'au putut. coace şi uscă bine din cauza” 
prea multor ploi şi a marei umezeli din primele două . 
lani ale toamnei, aşa că şi prea puţini produs este 
de proastă calitate. 

Cocenii porumburilor uscați de secetă, s'au tăiat sau : 
- sau zmuls pretutindeni încă din a doua. jumătate a. 
lunei August, pentru ca să :servească ca nutreţ la vite: 

Fâneţele naturale au fost foarte slabe și rari în 
„primăvară ; cele s'au uscat la câmpie încă din luna 
Iunie ; la munte şi pe muscele ele erau rare şi au înce: 

- put a se cosi în Îanie.: Cele artificiale ca lucerna şi - 
trifoiul abia s'au cosit o. singură “dată în Mai, dând 
puţin nutreţ, i iar în cursul verei nici nu s'au mai pu-! 
“tut cosi, lăsându-se mai mult a fi păscute. Meiu!, patin- 
“gul, sorgul, măturile .şi porumburile - semănate : pen- 
tru - nutreţ după ploile din. Iunie, au răsărit însă au -/|. 
rămas mici şi 'S'au uscat cu totul sub. influenţa, s secetei | 
şi a căldurei din Iulie. -. 

Islazurile şi miriştele erau cu totul iscate î încă. dela 
începutul verei aşa, că vitele nu mai găseau ce să 
pască pe câmpie lăsându-se prin: păduri. . 
-In urma ploilor foarte abondente din ultimele zile-. 

din August şi d-'acelora din Septemvrie şi a timpului 
_posomorât.- şi umed din cea mai: mare parte a toamnei . 
fânețele și păşunele au creseuț şi s'au dezvoltat. foarte - 

“repede. Câmpiile au înverzit şi. iarba a. crescut “cu.-0. 
vigoare extraordinară, așa că “vitele au găsit ce paşte 
până la , sfârșitul anului, atâta timp, cât solul a fost   

„ descoperit de zăpadă ș și timpul a. permis. „In multe părţi 
sau putut cosi fânețele, artificiale şi cele naturale pre- 
cum şi unele miriște. Nutreţul . produs nu sa putut 
asca toemai bine. În unele părţi iarba după mirişte:a, 

crescut foarte mult din scuturătură şi amestecată cum ' 
eră cu multă rapiţă sălbatică, a produs la vite.nu-. 
“meroase cazuri de meteorizatie. 

Vegetaţiunea acsasta aşa de repede şi viguroasă din 
toamnă a, fost de un folos însemnat, căci, față de. lipsa, 
de natreţ, ce-se simţeă în vâră, vitele au putut aveă 
pe deoparte hrană suficientă şi au intrat în iarnă mai 

„ împuternicite. Pe de altă parte nutreţul agonisit pen- 
tru iarnă 'cu foarte maltă greutate a "fost! economisit; 
Gu toate că în mare parte a ţărei a. mai fost. stricat 
şi de multele ploi din Septemvrie. 
„Viile încă dela începutul vegelațiunei lor au mers 
cam rău ; fiind secetă,. frunzele şi lăstarii ău crescut 
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încet şi au legat puţin vod care.nu sta patut desvolta.. : 
-Ele n'au fost însă atacate de mană. Cele bine îngri- 
“site şi tratate .la, timp au âvat. bobul mic da destul : 

- de abondent, 
Ploile. din toamnă au crăpat strugurii în multe părţi, 

făcând. să se piardă o bună: parte din produeţiunea lor .: 
care a fost în general foarte. mică. 

Culesul viilor, tocmai -din. această - cauză, s'a tucat 
„mai de timpuriu ca de: obiceiu. 

In unele locuri. din: Muntenia, s'au văzăt î în  toainhă, 
- Bori. din nou şi chiar fruct format la viţa, de vie. Viile 
„s'au început a îngropă către sfârşitul lui: Octomyrie 

- şi la începutul lui Noemvric; multe au fost găsite ne- 

“și au căzut înainte de maturitate, 

x 

îngropate de gerul şi “de viscolul din . "Noemyrie ; ele 
„au continuat, a. fi îngropate în „epoca caldă a ai De- 
"cemyrie. 

Sfeclele. de. zahăr şi “de nutreţ, cartofii şi zarzava- 
turile care. în tot cursul verei au mers foarte rău din 
cauza, secetei, în multe părţi chiar. uscându-se;; au în- 
ceput a se dezvoltă foarte “mult. în “urina ploilor din 
Septemvrie, aşa că au dat'o producţiune. riulțumitoare. 

In multe. părţi ele: au-fost însă surprinse de zăpada, 
„de viscolul și 'de gerul din Noemvrie mnerecoltate sau 
neridicate după câmpii, cauzându-le stricăciuni. 
„După aceste ploi au început să iasă seminţele. cari 

Î.. 

fuseseră puse în primăvară şi nu au patut germină - 
“din cauza secetei, 

Arborii, arbuştii şi pomii fructifesi cari începuseră 
ase dezvoltă repede în perioada călduroasă din -Fe- 
vruarie în cât mugurii erau aproape să se deschidă, au 
fost opriţi pentru câtva timp din dezvoltarea, lor prea - 

“vepede de frigul și zăpada, din Martie şi de răcelile 
din Aprilie. Ei au înfeunzit şi au înflorit mai pretu- 
tindeni în ultima, decadă din Aprilie, cu-o întârziere. 
de 10 la 15 zile câ de obiceiu. Pecondaţiunea, s'a făcut 
în foarte bune condițiuni şi n'au avut a 'suferi de 
brume şi înghețuri, așa că pomii fructiferi au avut în: 
toată ţara o producţiune satisfăcătoare. 

Din -cauza, secetei o mare parte a fructelor s'au uscai 
iar cele rămase au 

fost mici: Au mai suferit în: primăvară şi de omizi 
care: au fost în. număr extraordinar încât a distrus cu' 

„totul frunzele. : ! 
Fructele ce au mai rămas au! ăjuns la maturitate 

“mai de timpuriu ca în general, Frunzele pomilor şi a 
“ arborilor s'au pârlit şi au căzut încă din primele. decade 
din. August; la unele specii deși useate persistau pe ra- . 
muri. În unele părţi s'au uscat şi pomii cu fructe cu tot. 

După ploile din Septemvrie toți pomii, arborii işi ar-" 
-buştii au dat frunze noi, care: au crescut! destul, de 
- mari; niulte spetii de pomi roditori; ca meri.peri, cor-: 
coduși, “pruni, cireşi, au înflorit a doua „cară unii le-. 
gând chiar. fruct din nou. Au. mai înflorit pentru E 

sa .. "doua oară în acest an, liliacul, castanul. sălbatec;. 
câmul. și alţi arbuşti, precum şi diferite flori primăvă- 

ratice după câmpii şi de prin păduri, 

p
a
 

.
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- jumătate din Noemvrie, 

ş 

Toată vegetaţiunea,. se prezintă în Septemviie şi parte | din Octomvrie ca şi în toiul primăverei.. 
După îngheţul şi” brumele din ultima decadă” din - Octomvrie, frunzele arborilor, arbuștilor şi pomilor ro- ditori începuseră 'a se îngălbeni şi la unii a, cădeâ. In. prima, decadă din Noemvrie, frunzele au căzut cu totul, „Arături şi ogoare de toamnă începuseră din August, ele mergeau foarte greu, pământul fiind uscat cu de- - săvârşire. Totuşi în unele părţi ogoarele se făceau cu înleznire, pământul : fiind 4 afânat. S'au făcut chiar şi semănături de -rapiţă, care însă din cauza uscăciunei n'a răsărit, 
După ploile dela 

mari, continuând când timpul a permis până în prima 

cât eră temere a nu le da, spic şi s'au lăsat în inulte "părţi casă se: pască de vite; pe alocuri s'au .cosit, - Infrăţirea cerealelor s'a făcut pretutindeni. Rapiţa-sa dezvoltat mult şi. a crescut „aşă de frumos şi repede, cum rare ori se întâmplă. | 
Zăpada timpurie, din a doua jumătate -a lunei Noem- | "“vrie, deşi foarte mult viscolită, totuşi 'a acoperit mai. pretutindeni semănăturile cu o pătură destul de bună, :: -ferindu-le în contra gerurilor ce au avut loc, în ultima :decadă din. Noemvyrie. Această zăpadă s'a topit repede mai ales în Moldova. La finele lânei Noemvrie :cade ia- . “răşi puţină zăpadă şi. semănătarile “sunt acoperite în. toată Muntenia, și sunt, iarăşi adăpostite în contra ge- * rurilor dela începutul lui. Decemvrie, In ultima, lună a anului zăpada a lipsit mai cu total şi au fost două perioade geroase în prima şi ultima sa pentadă. In “cea mai mare parte a lui Decemvrie, dar cu deosebire | 

„de toamnă, 

“mari agricultorilor, cu toate că semănăturile erau nca- - 

"> nait -de ridicată. Perioadele .cele mai - mate de -primele 4 luni ale anului şi: de Octomvrie. 

n-a doua, decadă a fost cald, aşă-că în multe: părţi sau mii făcut arături pentru, semănăturile de primă- vară, iar pe alocuri chiar. 

Gerul destul de simţitor din ultimile zile ale anului n'a cauzat nici o ştricăciun6 semănăturilor, ele fiind în cele mai multe. părţi foarte. bine dezvoltate şi înră- - dăcinate. Asemenea, gerul n'a putut pătrunde la adân- cime, pământul fiind. uscat la suprafaţă. 
La sfârşitul anului 1904, situaţiunea agricolă se pre- zintă foarte satisfăcătoare în toată ţara, dând speranţe 

coperite de zăpadă mai în toată fara, 

  

"CLIMA ANULUI 1905 sri. NOU )) 

  

Anul 1905.a, fost obișnuit de călduros | pitaţiuni atmosferice, în mai mică cantitate ca'cea nor- mală. o | e 

1. Temperatura, 

In cursul lunei Ianuarie şi -în primele două decade din Fevruarie n avut loc un ger bine simţit; în Au-" gust, Septemvrie şi Noemvrie o temperatură neobiş- - 
reci au fost for- 

Temperatura mijlocie ânială. pentiu ţara îutreagă --a fost egală: cu valoarea normală. Faptul că, cu .toată e a a a 
_ 

1) Extras din Buletinul lunar al Observaţiunilor Meteo-. 
S . 

rologice din România, anul XIV, 1905, 

prăfuit. de secetă şi foarte. |. 
"înaltă valoare 'mijlocie 

sfârşitul lui August, cât şi după: acele din 'Septemvrie, pământul fiind bine pătruns de . „umezeală, în: toată tara s'au făcut ca mare activitate arături şi scmănături de. toamnă pe suprafeţe foarte - 

când au fost întrerupte de ză-.. padă. “oate semănăturile. de toamnă au răsărit şi s'au, dezvoltat foarte repede, ele au crescut aşă de mari, în 

“mătoarele : Isoterma de 119,   
și continuă până în vestul Munteniei. - 

s'a semănat. secară și orz: 

7,25, 29, 8V şi 31 
„29 August când s'au inregistrat temperaturile maxime   
"pretutindeni în ţară 350 

şi cu preci- . 

  

STATISTICA - AGRICOLĂ A ROMÂNIEI. - 

“temperatura, coborâtă din primele 4 luni şi din Oetom- - vrie, temperatura anuală. corespunde cu cea normali, se datorește căldurilor simţitoare. ce au avut. loc mai în toate lunile din a doua jumătate a anului şi mai ales în Iulie, August, Septemvrie şi cu deosebire în . Noemvrie care 'a avut o temperatură, aşa, de ridicată | şi tot atât:de puţin vasiabilă cum n'a fost de multă vreme la noi: Di | 
Cele mai ridicate temperaturi anuale — coprinse în- tere 1100 şi 1109 la Turnu-Severin, care este cea mai, 

> din ţară — s'au. înregistrat în Dobrogea şi. pe malul. Dunărei. In partea. de câmpie a „Manteniei, în sudul Moldovei şi pe unele locuri în: Do- brogea, temperaturile anuale au fost coprinse. între _10%0 şi 10%9. Ca cât înaintăm în regiunea dealurilor şi în cea muntoasă a Munteniei iar în Moldova spre nor- “dul său părţile ei muntoase, cu' atât temperaturile a- - - nuale se coboară. Temperaturile anuale cele mai joase în--Moldova sant 'coprinse între 900 şi 8%, iar în Mun: „tenia între 93 şi 4%3, care. este cea mai coborâtă tem- - peratură anuală din țară. 
Poziţiunile isotermelor anuale din ţară au fost-ui- 

intră în ţară pe la. gu- rile Dunărei, străbate Dobrogea până la Călărași şi de aci rierge pe: Dunăre în. sus până la "Turnu-Severin. Cea de 100 începe din .apropiere de Huşi, trece în “ partea sudică. a 'Moldovei pe lângă Bârlad, Tecuci, Focşani şi de aci spre vestul Munteniei prin regiunea * dela poalele dealurilor. - E " . Isoterma, de .9% porneşte din.partea nord-estică a dis- trictului Botoşani, tae partea centrală a, Moldovei până la Tg. Ocna, de unde intră. în regiunea, submuntoasă . 

. Isotermele de 8 și mai puţin în regiunea muntoasă a ţărei, îi Se 

“Perioade mai ;călduroase: faţă “de valorile hormale - am fost acele. din a treia, decadă a lunei Fevruarie la . sfârşitul lunei Martie; la începutul decadelor a doua ŞI a treia din Aprilie, 15 la-25 Mai, în tot cursul verei afară de câteva perioade scurte din a; treia pentadă a! „"lanei Iunie, către jumătatea, lunilor Iulie și August; apoi: în cea mai mare partea laxiei Septemvrie și începutul lunci Octomvrie şi apoi în mare-parte a lunei Noem- yrie şi chiar în unele zile. dela sfârşitul anului. Cele mai -mari călduri au fost în zilele de 1, 2, 6, 
Julie şi dela 5 la 7 şi dela 25 la 

absolute ale acestui an. Temperaturile au atins mai 
şi mai mult, înregistrându-se valori așa de înalte cum foarte rar se întâmplă la, noi, „Este de notat că în multe “părţi ale . Moldovei tempe- raturile zilnice sau chiar cele. absolute au mai ridicate câ, în. părţile de câmpie. - Temperaturile maxime cele mai ridicate din cursul: - 

fost mult, 

„acestui an, au fost coprinse. între 42% la Tg.-Frumos - (August). şi 3900 Ja, Turnu-Severin (August), ele . în- Scriindu-se în câteva, localităţi 'din nordul. Moldovei şi. şesurile Dunărei. Pe malul Mârei temperaturile ma- xime "absolute au fost de 3307 în August la Sulina şi "35% în Iulie la Consta.ţa. La munte s'au înregistrat în August 800'la Sinaia, şi Seropoasa şi 97% la Susaiu. De remarcat este că: în Muntenia, în Dobrogea şi în: » Moldova, de jos s'au mai înregistrat şi altă dată tem. peraturi” maxime mai ridicate. ca: în cătă vreme în - Moldova, centrală: şi de xime înşerise. depiişese pe cele anterioare, | - "Temperatura maximă absolută. cea, “mai ridicată: în- 

anul acesta pe; 

registrată până acum la noi în ţară este de -4205! la Giurgiu (August 1906); temperatura maximă înscrisă: la: 'Tg:-Frumos- în anul de care ne,ocupăm vine ime-: diat după această valoare. aie SI - Perioadele cele mai geroase din cursul anului 1905 

sus valorile ma... :
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au fost în prima şi în a cincea. pentadă din Ianuarie, 
“în a patra, pentadă din Fevruarie şi la sfârșitul de- 
cadei a doua și începutul celei-d'atreia, din Decemvrie 

„când -mai în toată ţara a fost îngheţ permanent şi ter- 
mometrul s'a coborât zilnic între — 100 şi — 200, pe Ss). . . : > . . uneleilocuri chiar sub această din urmă valoare. 'În 
Moldova a mai. fost o perioadă. tot aşa geroasă și în. 
prima dacadă?din' Decemvrie. 

Dela 2 la 5 Ianuarie afost o perioadă de ger foarte” 
” intens căci “în cursul zilelor termometrul s'a menţinut 
aproape în toată ţara. sub — 10%, iar noaptea se co- 
boră. până către — 209. Asemeni şi perioada dela. 18. 

la 23 Januarie a fost foarte aspră dar mai mult noap- 
“tea. Dela 17 la 20 Fevruarie au avut loc iarăşi ge- 
rari mari şi îngheţ neîntrerupt, termometrul coborân- 
du-se pretutindeni între — 150 şi — 200, iar pe alo- 
curi la câmpie şi mai jos. După lapoviţa şi ninsoarea. : 
din primele 3 zile ale lunei Decemvrie, au urmat în - 
Moldova——unde ninsese mai multicel—câtava zile foarte 
geroase cu îngheţ permanent, termomeirul coborându-se 
mai în toată această parte.a ţărei, sub — 100 ajun- 
gând în unele locuri la —150. şi chiar —200; în câteva 
localităţi din această parte s'au înregistrat chiar tem- 
peraturile minime absolute anuale. Oaltă perioadă tot - 
aşa de geroasă însă de astădată cu îngheţ general şi 
permanent a fost.şi aceia dela 19 la 21 Decemvrie. 
Perioade relativ reci au mai fost în acest an: în u- | 
nele zile din prima decadă şi către jumătatea lunei Mar- 
tie, în a»doua, pentadă din Aprilie, dela 10 la, 17 Main, 
în a treia pentadă din lunie, la începutul decadei a - 
treia din Iulie, dela 14 la 17 August; 18 la 20 Sep- 
temvrie, 27 la 31 Octomvrie şi în -ultimele 4 zile din .]- 
Noemvrie. 

-Cele mai coborâte temperaturi absolute ale. anului... 
s'au înregistrat în cea mai mare parte-a ţărei în prima, 
pentadă din Ianuarie, iar. în Moldova de sus în cursul 
„celei d'a, cincea şi pe alocuri în a. patra pentadă din 
Fevruarie sau în Decemvrie. 

* Temperaturile minime cele mai coborâte ces'au în- 
registrat sunt coprinse între—2200 (Ianuarie) la Ghim-- 
paţii şi—26"0 (Ianuarie) la Strehaia, ele înscriindu-se în 
câteva, localităţi răsleţe din. ţară. In. regiunea mun-. 
toasă temperaturile minime absolute. ale acestui an au .. 
fost mai puţin coborâte ca la câmpie, cea mai joasă 
fiind —19%8 în Ianuarie la Susaiu.. o 

'Pemperatura minimă absolută cea mai "coborâtă în-. 
registrată până acum la noi este —35% la Strihareţ-. 
Olt (Ianuarie 1893). - - Să o 

"Temperaturile extreme absolute au variat în defini- 
tiv “în cursul anului 1905 între —4- 420% la: Tg.-Fru-. 
mos în ziua de 5 August 'şi —928%0 la Strehaia la 5: 
Tanuarie ; coloana termometrică a avut deci.o varia - 

_- ţiune de '709%3. In alţi ani această variaţiune a fost şi 
mai mare atinvând 72% şi 71% respectiv în 1896 
şi 1893. Da - 

- Im cursul anului 1905 au :fost în “mijlociu 117 zile 
cu îngheţ din care 34. de iarnă, pe câtă vreme în mod 
normal sunt respectiv 111 şi 33 asemenea zile. Cel mai 

"mare număr de zile de îngheţ şi de iarnă au fost în 
Ianuarie respectiv câte 29 și 18, urmează Fevruarie .: 

"cu 26 şi 9 şi apoi Decemvrie. şi Martie respectiv cu 
- câte 27 şi D.şi 19 şi 2 asemenea zile: In Octomvrie și 
Aprilie când au avut loc primele. şi ultimile zile. de - 
îngheţ, s'au notat fespectiv câte 4 şi:6 zile de îngheţ - 
fără nici o zi de iarnă. - 7 Aa 

- Cele mai multe zile de îngheţ şi de iarnă au fost 
173 şi 87 -ia Susaiu, iar cele mai -puţine 83 şi 19 la 
“Turnu-Severin. . - 

La Bucureşti s'au notat 101 zile de îngheţ, din care 
37'de iarnă, la Craiova 120 şi 27, la Brăila 113 şi 33,.. 
“la Constanţa 85 şi 30, la Sulina 93.şi.20, la Iaşi 126 
şi 39 şi la Dorohoi 129 și 42 asemenea zile: 

- a avut numai 7 zile de vară. 

“Martie. . DR 

  

în mod normal..- ! | a 
“Cele mai multe din aceste zile au fost în Iulie 28, ur- 

iar cele din urma la îşi 2 Octomvrie. Luna Maiu.a 

In multe localităţi din sesurile Dunărei numărul zi- 
lelor de vară au depăşit de 120 atingând 129 la Bu- 

număr înregistrându-se la Susaiu. 

In urma gerului foarte simţitor care a început odată 
cu primele zile ale anului, toate râurile şi lacurile au 
îngheţat pretu:indeni şi s'au menţinut astfel până către 

“ jumătatea, lunei Martie.când ele s'au desgheţat şi cu- 
"răţit de gheţuri pretutindeni. Grosimea gheței ajun: 
sese la 30 cm, iar pe unele locuri şi mai mult. In ul- 
tima lună a anului, lacurile şi râurile au îngheţat în 

Zilele de vară au fost mult mai frecuente ca, în ge-': 
„ neral şi aceasta - datorită timpului prea călduros din 

cursul verei şi din .prima jumătate a toamnei. În mij- 
„ lociu:s'au notat 102 zile de vară, cu 12 mai multe ca 

__mează August cu 27 şi apoi unie şi Septemvrie cu câte : 
19 fiecare. Primele zile de vară şi acestea numai în câteva, - 

- localitiţi din. ţară au avut loc la 21 sân. 22 Aprilie, | 

" cureşti-Oraş. In. Moldova de sus, la, munte şi pe litoral . 
“au fost mai puţin de 100 zile de vară, cel mai mic 

= 

Moldova încă din prima decadă, iar în Muntenia în . 
cursul celei de a doua, menţinându-se astfel până la 
sfârșitul anului. Grosimea gheţei pe râurile şi lacurile” 
mai mici, ajunsese în această din urmă perioadă; la. 
10 cm şi pe alocuri chiar la 15, 'iar râurile mai mari 
ca Oltul, Siretul, Pratul, au îngheţat numai pe mar- 
gini sau numai au purtat sloi. a 

Dunărea a început a purtă gheţuri odată cu geru- | 
„zile din primile zile ale -lurei - Ianuarie; ele s'au-prins: -. ... 

în prima decadă în partea sa, din jos (Isaccea, Galaţi,. -' 
Brăila, etc.) aşă că până la sfârşitul lunei Ianuarie fa- 
viu) eră înghețat; până dincolo de Bechet, menţinându-se- . - 
astfel. până, către jumătatea, lunei Martie, = 

Mai în toate porturile nnde Dunărea a fost înghe- - .. 
țată şau făcut transporturi pe gheaţă până. la sfâr- - : 
şitul. ultimei “decade din Fevruarie, când- din: cauza. . . 
căldurilor, apa a trecut d'asupra gheţei care să slăbise .'.... 
mult: Mai în sus de Bechet până la Vârciorova au . : 
curs gheţuri dese din Ianuarie până la, sfârşitul iernei. . . 

In părţile de jos, fluviul a fost prins până către ju- 
mătatea lunei. Martie (13 'Pulcea și Brăila, 12 Isaccea, . 

"10 Galaţi şi Măcin), când gheţurile au pornit şi Da- |. 
nărea s'a: limpezit repede, aşă că la :15 - Martie navi- 

” gaţiunea a început în mod regulat. pretutindeni. - 
“In cursul. acestui an fluviul a fost îngheţat într'o.: 

perioadă: mijlocie de mai bine de'2 luni, adică din prima, 
decadă a lunei lanuarie până -.către jumătatea lunei 

E 2. Precipitaţiunile atmosferice. 

Anul 1905 a fost caracterizat printr'o: lipsă foarte 

vrie şi prin ploi extraordinar de abondente în Octom- 
_yrie, care au dat un sfert din cantitatea anuală :a 
precipitaţiunilor. In Ianuarie şi Fevruarie a căzut ză- 
padă” viscolită dar în cantitate destul de satisfăcătoare. 

- In general acest an este considerat -printre: cei. se-: 
cetoşi, căci cantitatea sa totală de apă este cu 139%, - 
mai mică ca; valoarea normală. 

Lunile în: eare au căzut cele mai „puţine precipita- . 

“mare de precipitaţiuni atmosferice în Martie, August, - 
” în cea mai mare parte din Septemvrie 'şi în Decem-: 

ţiuni. almosferice au fost Martie, Iulie, Augast, Sep-.. 
„temvrie şi: Decemvrie care n'au avut nici 500/, din: 
valorile .lor normale; urmează apoi Ianuarie, Fevruarie, - - 
Mai, Iunie și Noemvrie cu cantităţile apropiate de cele 
normale sau: cg.:le cu ele; numai Aprilie și Octomvrie 

“ au: dat excedenle d8 apă. In cursul lunei - Octomvrie 
— care afost: cea mai ploioasă lună a. acestui -an — -
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“au căzut ploi extraordinare: de abondente, cum nu s'a 
întâmplat niciodată -la această epocă în ultimii 15 ani. 
Cu toată, abondenţa ploilor din Aprilie şi Octomvrie: 

„nu s'4 putut complectă deficitul de. apă produs de pu- ținele precipitaţiuni din lunile precedente. E 
““In mijlociu cantitatea de apă co'a căzut în 1905, este de 527 mm: în 52 de -zile cu „valori egale sau 

mai mari de un milimetru, așă că el: ocupă al şeaptelea, „loe printre anii şecetoşi din ultimii 15 ani... -- 
“Cantitatea totala. de apă obținută în acest ân re- 
prezintă. 870, din valoarea normală dedusă din pe- 

„rioada, 1884/98, 6U8 milimetri. Mijlocia, ploi!or din ul-. »_ timii 15 ani este de 570 milimetri. o 
In Moldova s'au strâns 505 mm de “apă în curs de 
62 zile cu valori egale san mai mari de un milimetru; 
în Muntenia 553 mm în 63 zile (531 mm în Oltenia 
„în 64 zile şi 564-mm: în România-Mare în 65 zile) şi „ în- fine în D.brogea numai. 428 mm în 48 zile. 

Cele mai mari cântităţi de apă s'au obţinut ca: şi 
de obiceiu mai în toată regiunea muntoasă şi delu- . 
roasă a țărei, unde valorile mijlocii pe. districte au 
atins sau depăşit 500 -inm.. In restul țărei numai dis- 

„trietele Vlașca, Covurlui, 'Putova, şi Vaslui au depăşit 
puţin de 500 mm. Printre districtele cele mai p'oioase cităm! Tutova unde a. fost 604 mm, Dâmboviţa. 645 mm, Prahova 650: mm, Argeş 733 mm şi în. ne Muscel cea, mai mare cantitate mijlocie din ţară 793 mm. În celelalte. districte. cantităţile anuale. de apă au fost inferioare de 500 mm; cele. care au primit mai” puţină apă sunt: Doljiu 451 mm, Bacău 448 mm,. Constanţa 437. mm, Tulcea. 412 mm, Botoşani 410 mm, - şi “în “fine Dorohoi cu cea mai mică cantitate din ţară 

-390 mm. . e | Si ae 
Cantităţile anuale de: ploae de 800 mm şi mai mult. . s-au: obţinut în 17 localiţăţi. din cele 415 în. care sau » cut, observaţiuni udometrice; in.4. 'dintrânsele ele - „ depăşind chiar” 1000, mm ajungând la, Ayrămeşti (Lu-. „? tova) la. 1699 mm în:88 de zile, care reprezintă, cea „ mai mare: cantitate din. ţară. . , Da 

„*.- Mai: puţin: de 300*mm de apă s'au obţinut numai în 9 localităţi, -cele mai mici cantităţi obținându-se la “Casimcea, (Tulcea) şi Insula, Şerpilor, respectiv 214 şi -193 mm. 
„Ploile cele mai abondente care au căzut “în cursul „acestui an dând: cantităţi zilnice de apă de la .20 „la 49 mm şi pe. alocuri şi mai mult au fost: la 13, 18, 23 şi 24 Aprilie, 14, 15,19, 25 şi 26 Mai, 6, 10, ă 1.16, 26 şi 27. Iunie, 14, 18, şi 26 Iulie, în noaptea, de 13 la 14 August; 22: şi: 98 Septemvrie, 14 -Noemvrie, " dar mai cu deosebire .acelea dela “10, 11, 18, 19,27 - şi 28 Octomvrie, când au căzut mai pretutindeni peste 50 mm de apă ajungând pe alocuri la 100 mm şi mai mult chiar, Da - Cantități de apă de 100 mm şi mai mult în curs de 24 de ore s'au înregistrat în 4. localităţi din ţară. Cele mai. mari ploi cunoscute până acum la noi şi con-. siderate ca extraordinare în curs: de 94 “de. ore, au fost arătate în  paragratul respectiv din clima anului 

Precipitaţiunile atmosferice: din cursul acestui an au căzut în curs de 71 de zile, din care 62 au avut. can: „tităţi egale .sau mai mari de un milimetru: Dela 1891 încoace, numai în arii 1893 și 1894 au fost şi mai pu-. ţine zile cu ploae, lapoviţă sau ninscare. Muntenia a „avut cele mai numeroase zile de ploae - respectiv câte: 3 şi 65, Moldova 72 şi 62 şi Dobrogea numai 53 şi! 48. In” general districtele muntoase şi cele din nordul - Moldovei au avut peste.70 de. zile... Districtele care au avut câte 80 şi mai. multe zile cu precipitaţiuni 
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. precipitaţiuni atmosferice au fost numai în districtele 
Tulcea și Constanţa ambele cui câte 53 asemeni zile.. 

Peste. 100 zile. cu precipitaţiuni atmosferice (ploae, 
zăpadă sau lapoviţă) apreciabile, s'au notat în. cursul - 
acestui an în 36 de localităţi dintr6 care marea lor - 

„majoritate în Muntenia, regiunea deluroasă și lă munte. 
Numărul. unor asemenea zile a atins maximum de 128: 

„la Mogoşeşti (Roman), unde în 52.de: zile numai,. au 
„fost cantităţi. egale“ sau mai mari de un: milimetru. . 

* Mai puţin ca 50 de zile "cu "precipitațiuni- atmosfe-: 
_rice apreciabile s'au produs în 60.:de “localităţi, iar 

cel mai mic număr de asemenea, zile a fost de 31 în :. 
Insula Şerpilor. O _ 

Zăpadă sau lapoviţă a fost în. mijlociu în 15 zile 
din cursul acestui an. Luna Ianuarie a avut cele mai 

- multe zile 6, urmează Februarie: cu 4, apoi Decemvrie 
„cu 3; în Martie, Aprilie şi Octomvrie “ninsoare sau 
"lapoviţă parţiale numai în-câte o singură, zi.. 

Moldova, a avut 16 zile cu zăpadă, Muntenia 15 şi 
| Dobrogea 12. Pe districte cel mai mare număr de la-. 

: poviţă sau. dă zăpadă au fost în Argeș, Muscel, Dâm- 
boviţa, Prahova, Putna, Neamţ, Suceava, Botoşani și. 
Dorohoi care au avut dela 17 la 24 asemenea zile. In 
Mehedinţi, Doljiu, Vâlcea, Romanați, Olt, 'Teleorman, 
Vlașca, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, R.-Sărat, Brăila, Tecuci, 

“Covurlui, 'Hutova, Roman, Vaslui, Fălciu și în Dobro- 
gea n'au fost decât dela 10 la Î5 zile cu zăpadă. Cel 
mai mare: număr de asemeni zile au fost 94 în Nearaţ; . 
cel mai mic 10 în Buzău, Brăila şi Tulcea... ? . - 

Grosimea, totală a păturei de zăpa ă căzută în cursul 
acestui an, a fost în mijlociu de 81 cm pentru - ţara 

„întreagă. Cu. această ' cantitate 'anul. 1905: nu intră -. 
printre cei cu imultă zăpadă, căci din cei 15 ani din urmă. 

"au fost 9 în cari a nins mult mai mult sau: tot atât 
ca şi în acesta, iar-în 5 grosimea, stratului de zăpadă . „a depăşit -peste 100 cm ajungând. la .162 cm “în 1895. 

„__ Zăpada, din cursul acestui an, este datorită perioa- -. 
- delor dela 2 la, 4, 16 la 17. şi:97-la. 29 Ianuarie şi: 
„dela 13 la 15 Fevruarie când mai în totdeauna, fiina 

" însoţită de. vânturi puternice cu viscole mari, formând. 
_ în unele -părţi ale ţărei. troene- înalte de 2 la 3 metri. -. 
Din această cauză circulaţiunea, trenurilor şi aceia, după 
drumuri a fost întreruptă în mai multe rânduri, mai . 
ales în Moldova, de jos, în Dobrogea, şi în Bărăgan. In multe părţi din cauza viscolului nici nu s'a putut." 
măsură cu preciziune grosimea stratului de. zăpadă. 
Cu toate aceste viscole. zăpada, s'ă „depus. într'o gro- 
sime destul de mulţumitoare pe câmpii.. E Din cei Si cm de zăpadă, 70 cm sunt datoriţi lu- - nilor Ianuarie şi Fevruarie. care.au avut fiecare câte 
35 cm, iar restul este datotit lunilor Decemyrie cu 10 cm și prea puţină în Martie, “Aprilie-și Octomvrie când: 

a -nins-parţial.: 
Cea, mai multă zăpadă a, căzut în-:cursul. acestui an! 

“în Dobrogea, în mijlociu. 98 cm, urmează Muritenia. cu. 
S1- cm (76 em în Oltenia şi 83 em în România-Mare) 

„Si în fine Moldova cu 78. cm. 
Dacă Dobrogea a avut cea mai 'multă ninsoare a-. - ceasta se .datoreşte perioadei dela 16 la 17 lanuarie 

când în această regiune ca şi: în părţile: sale limitrofe - au căzut cantități. de zăpadă cum rare ori se. în-. 
tâmplă, .. N A 

Mai mult de 100 cm de zăpadă au căzut numai în - districtele Vlaşea 103 cm, Ilfov. 101 cm, şi Constanţa 
cu cea mai mare cantitate din ţară 112 em. Mai puţin. „“de.80 cm de zăpadă au avut următoarele distriote: 
Mehedinţi 74 cm, Gorjiu 59 cm,: Doljiu 79 em, Vâlcea, 
68 cm, 'Teleorman.73 em, Buzău: 57 cm, R.-Sărat 67 
cin, Brăila, 48 cm, Tulcea 77 cm, Vaslui 58 cm, Fălciu * 67 cm, Botoşani GL cm, şi Dorohoi 54. em. In celelalte atmosferice apreciabile au fost :' Mehedinţi cu 92, Argeş! 82, Muscel 91, Dâmboviţa, 88, Prahova 87, Neamţ 86, Suceava şi Botoșani câte 81.. Mai puţin de 60.zile cu 

„districte cantităţi de. zăpadă au variat între 80 şi “100 em. E a Ma 
In 100 dintre staţiunile noastre meteorologice gro- .  
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“simea anuală a, stratului” de zăpadă a depășit de 100: 
centimetri, cele mai mari cantităţi variind între 163 
em la Ostrov (Constanţa) şi 250 la Scropoasa (Dâm- - 
boviţa). In 12 localităţi -grosimea totală “a, 'stratului 
de zăpadă din cursul anului a. fost coprinsă numai 
între 20 şi 30 cm... . -. De ” 

Zăpada, din cursul acestui an fiind urmată. mai în 
totdeauna imediat după cădâre de perioade gerouse, a 
persistat, timp destul de îndelungat. 

In mijlociu au fost 53-de zile cu solul. acoperit de. 
zăpadă, repartizate asttel: 23 în Ianuarie, 21 -în Fe- 
vruarie, 7 în Decemvrie şi 2 în Martie. In Aprilie şi 
Octomvrie când a nins în unele părţi ale ţărei zăpada 
ma persistat decât prea puţin, topindu-se imediat după | 
ce a căzut.: N 

„. Muntenia a avut 54 de zile cu solul acoperit de ză- 
padă, Dobrogea! 51. şi Moldova 50. Districtele cu cele 
mai multe zile cu pământul acoperit de zăpadă şi în: . 
care numărul lor a atins sau depăşit de 60 au fost: 
Olt, Argeş, Ilfov şi Prahova, 61, Muscel şi Neamţu 

„63, Dâmboviţa şi Suceava 67; iar câte 40 zile sau 
- mai puţin în: Tulcea 40, 'Tecuciu 38, R.-Sărat 35, Buzău 

33, şi Brăila cu cele mai. puţine 29. In celelalte dis- 
tricte numărul zilelor cu solul acoperit de zăpadă a 
variat între 41 şi 59. Mai mult de 100 zile cu solul 
acoperit de zăpadă a fost la: :Scropoasa (Dâmboviţa) 
144, Azuga, Retivoiu şi Buşteni (Prahova) respectiv 
102, 102, 110 şi 114-şi Zazlău (Neamţ) 103.  . 

- Zăpada abondentă care a; căzut încă dela începutul 
anului, la. care adăogându-se şi aceea din . perioadele - 
următoare din Ianuarie şi Fevruarie, a acoperit pă- 
mântul aproape în toată ţara până la sfârşitul iernei. - 
Ea s'a topit mult şi solul s'a descoperit în unele părţi . 
ale ţărei, pe unde ninsese mai puţin, în perioadele de 
la 24 la 27: Ianuarie, în prima pentadă şi în ultima -| 

- decadă din Fevruarie, când timpul a fost moinos, umed. 
şi: posomorât. La 26 .Fevruarie a căzut lapoviţă şi apoi 
ploaie caldă, care a topit zăpada foarte repede, totuşi 

țărei până zăpada a mai persistat în multe părţi ale 
_către sfârşitul primei decade din Martie. 

e Ninsoarea generală din noaptea dela, 27 la 28 De-.. 
tomvrie, a acoperit pretutindeni pământul cu o pătură 
subțire de zăpadă ; în părţile muntoase ale ţărei și mai 
ales în Moldova, grosimea stratului: de zăpadă fiind 
„până la 10 cm, u persistat” câte o zi, iar la munte 
Chiar câte 2 şi 3... 

Zăpada ce acăzut la 2, 3, 18 şi 24: Decemvrie, mai. 
multicică în Moldova, fiind” urmată. de perioade fri- 
guroase, a persistat în această partea țărei mai: până |. 
spre sfârşitul anului. In'Muntenia şi în Dobrogea unde 
ea a fost prea puţină şi timpul mult mai călduros, ză- 
pada s'a topit repede, persistând în 1 sau 2 zile. . .. 

: “In ultima zi a anului a început a ninge în cea mai | 
- mare” parte a ţărei, ninsoarea deşi a fost însoţită mai 

" pretutindeni de viscol mare, totuşi s'a depus-o pătură 
. destul de. mulţumitoare, aşă că în seara ultimei. zile 
pământul eră acoperit cu zăpadă mai în toată ţara. - 

Pransporturi?cu săniile s'au făcut în cea mai mare 
parte a ţărei, -mai în tot cursul lunei lanuarie şi în 

- a doua jumătate a lunei Fevruarie; iar în unele din lo- 
_călităţile muntoase şi de prin --Moldova unde ninsese 
mai multicel şi în câteva; zile din Decemvrie. 

x 

„Apele Dunărei ca şi ale râurilor și pârâurilor au fost . 
în creştere continuă până către jumătatea lunei lunie. 
Din cauza, 'puţinelor ploi şi a căldurilor dogoritoare 
„din cursul verei şi din prima lună a toamnei, debitul 

„: râurilor au: scăzut simţitor ; multe din râurile mici ca, . 
„Vedea, Râmnicul 'şi altele au secat, iar dintre cele mai 
mari ca Jiul, Oltal, Ialomiţa, Buzău au scăzut aşă de 
mult în cât pe unele locuri se puteau trece cu piciorul, 
ceea ce nu s'a văzut nici odată. Lacurile mai mici s'au. - 

-_aseat, izvoarele şi fântânele din multe părţi aproape   

“izvoare a venit multă apă. 

numai aveau apă, iar multe din ele au secat, aşă că 
lipsa, apei începuse a fi simțită în multe părţi. Odată . 
cu ploile din Octomvrie, volumele de apă ale râurilor, 
pârâurilor şi lacurilor sau -mărit, iar prin fântâni și 

Dunărea a scăzut. neîncetat, din Iunie până la sfâr-. - 
şitul lunei Septemvrie; cea mai mare scădere fiind în 
Iulie cu peste 3 metri. Din cauza apelor prea mici na- 
vigaţiunea pe Dunăre se făceă cu anevoinţă. în -unele 
puntte, fără însă ca să fie întreruptă undeva. După 

"ploile din Octomvrie. nivelul apelor. fluviulai s'au ri-. 
dicat cu peste 2 metri, apoi:au mers crescând neîntre- 

„rapt până către sfârşitul anului.. In a dona jumătate 
a lunei' Decemvrie apele erau iarăşi în descreștere. 

Nivelul mijlociu al apelor Dunărej din cursul acestui 
an a fost cu 35 em mui ridicat-ca, valoarea normală. 

Cel mai înalt nivel lunar a fost pretutindeni în. Mai 
şi lunie şi cel :inai coborât în Septemvrie. Cea mai 
“mare cotă zilnică a apelor din cursul anului s'a, notat. 
"mai pretutindeni în Mai şi cea mai scăzută în Ianuarie -. 

şi la începutul lui Fevruarie. . . : - 
In Ianuarie, Fevruarie, Iulie, August şi Septemvrie 

nivelul mijlodia al apelor Dunărei a fost respectiv cu 
| 90 59, 26, 87 şi 68 cm mai coborit; în Martie, Aprilie, 

Mai, lunie, Octomvrie, Noemvrie și Decemvrie respectiv. 
„cu 65, 91, 54, 52, 4, 136 şi 164 cm mai ridicat. | 

-. Pe la, sfârşitul iernei timpul încălzindu-se şi zăpada, 
„topindu-se repede au fost nişte începuturi.mici de inun- 
daţiuni pe locurile joase şi pe unele văi;. apa a dat 

, 

" W'asupra gheţurilor care acopereă albiile râurilor fără 
ca să se. reverse peste maluri, Ea a 

In urma ploilor abondente din Aprilie şi dini unele Sa 
zile din Mai şi Iunie, apele multor râuri” şi pârâuri 
s'au revărsat prodacând inundaţiuni ; chiar și. Dunărea 
sa revărsat prin unele bălți; fără-'ca .să se.producă: - 
prea -mari stricăciuni. Acelaș, lucru s'a petrecut şi. cu ... 
ploile din Octomvrie, când puhoaele produse au stricat! |. 

„unele plante şi .au;inundat multe locuri joase. . - . 

ie 3. Elemente diverse. - 

-- Presiunea atmosferică. Dijlocia,. anuală a presiunei 
atmosferice a, fost. cu aproape jumătate de milimetru 
mai ridicată -ca, valoarea normală. Dacă exceptăm- lu-. 

„nile Aprilie şi acele din cursul toamnei, ale căror pre- 
siuni- mijlocii au fost cu 1.5 la 3.6 mm mai coborâţe, 

“în toate celelalte luni ele au fost mai ridicate ca nor- 
- malele corespunzătoare. Lunile Ianuarie, Fevruarie şi 

* Decemvrie au avut cele mai: înalte valori -ale. presiu- 
nei, mijlociile lor fiind respectiv. cu 2.8, 3.6 şi 2.3 mm: 

: mai ridicate ca valorile lor normale, aceasta. datorită, - 
centrelor de mare; presiune, care -în o măre parte. a, 
acestor. luni au. fost în apropierea țărei noastre. . 
Luna Aprilie a'avut cea mai coborâtă presiune lu- - 

- nară, din cursul anului; valoarea sa mijlocie fiind cu 
"2.0 mm mai mică ca cea normală. Ea a fost mult în- - 

“parte a-lunei a fost ploios şi vântos. 

fuenţată de depresiunile insemnate, care s'au menţinut 
în multe zile, când în Adriatica, când în partea, cen- - 
trală'sau orientală a Europei. Timpul în cea mai mare . 

Presiunile maxime absolute din cursul acestui an 
- %au înregistrat mai pretutindeni în perioada dela. 20 
„la 23 Ianuarie; când regimul anticiclonic se găsea asu- 
pra ţărei noastre şi a celor, limitrofe.. În toate aceste 
zile a predominat la noi un timp foarte" frumos: dar... 
geros şi cam vântos. a n 

Cele mai coborâte valori ale presiunei din acest an 
s'au înregistrat la 14 Noemvrie, când depresiunea cea 
mai importantă: din Europa se găsea în Adriatica, în 
„nordul Italiei 'şi parte din Austro-Ungaria şi. Penin- 
sula, Balcanică. Sab influenţa, acestei depresiuni am 

N , 

.



32 

avut ploae abundentă: și 
„toată ţara... Ma . 

Intră. extremele absolute ale. coloanei .barometrice 
din cursul acestui an a fost o variaţiune de 40 la 45 . 
milimetri. - - IN o | 

Nebulositatea - şi slrălucirea Soarelati. Gradul de 
înorare.-al cerului a fost în general mai mic cade o- 
bicei şi aceasta datorită lunilor Iulie, August 'și Sep- : 
temvrie care au avat cerul senin mai în tot cursul lor. 

„În mijlociu pentru ţara întreagă au fost 133 de zile 
senine, 114 noroase și -1:8 acoperite pe câtă 'vreme în 
mod normal sunt câte 120, 121 şi. 194 asemeni zile. 

Cele mai multe zile senine au fost în August 22, 
apoi Septemvrie cu 20 şi Iulie cu 19,-iar cele mai 
„multe acoperite 20 în Mantie, 14 în Octomvrie şi câte 
13 în Fevruarie, Noemvrie şi Decemvrie. Da 

Mai mult de 150 de 'zile senine au fost în partea, 
de câmpie a ţărei, în unele părţi ale Dobrogei şi chiar 
pe alocuri în regiunea deluroasă. Cele mai multe zile: 
senine înregistrate au fost coprinse între 162 şi 190, 
iar de acelea; cu cerul acoperit între 159 şi 177. - 

vânt puternic "dela SW. în 

Durata mijlocie a strălucirei Soarelui a, fost: de 2049. 
de ore 'în 271 de zile 

„este de-aproape 2000 ore în 282 zile. | - 
Cea, mai lungă: durată de . strălucire a Soarelui a fost la, Bucureşti 54% din durata sa posibilă; urmează, apoi Sulina şi Caracal cu câte, 51%, Comândăreşti „cu 48%, Dorohoi cu 400/, şi în “fine Sinaia, numai cu 850%. - a - tie . 

Vântul.  Direcţiunile dominante ale vânturilor” în "cursul âcestui an au fost dela NE şi E în partea de „câmpie a ţăiei; dela: N în Dobrogea şi. pe litoral;. de 
la N şi NW în Moldova, iar în Oltenia dela- NW şi W.. |- In unele -părţi. din regiunea de câmpie vânturile “dela YV au avut o frecuenţă foarte: mare, apropiindu-se. de aceia dela E sau NF... : Sa „*. Vântarile dela W şi: SW .au “predominat în Ianua- „vie, Aprilie, Octomvrie, Decemvrie şi parte din Noem- „vrie în toate celelalte luni: bătând: mai. mult dela E 

Zile cu vânt tare, destul de tare şi puternic: au fost- în mijlociu 89, cu. 4 mai puţin ca în mod normal. Cea | mai vântoasă lună a fost. Aprilie cu 6 zile de vânt tare, după care urmează: Ianuarie cu 5 şi apoi De-. „ cemvrie-cu 4; celelalte: luni nau avut decât 2 la 3: zile cu vânt tare sau destul de- tare. | „ Din-cele 64 de staţiuni meteorologice unde s'au: fă- “cut observaţiuni asupra tăriei vântului, în 19, numărul | zilelor cu vânt destul de tare, tare şi puternic a de-' păşit de 50. Printre localităţile cele mai vântoase au fost: Galaţi şi 'Tg.-Frumos * cu câte 65 zile de “vânt - tare ; Turnu-Măgurele şi Brăila cu' 66; . Comândăreşti - cu 69, Bârlad cu 73, Constanţa cu 76, Sulina .cu 83, Roşiori-de-Vede cu 87, Botoşani .cu 89, “Tecuci cu 90 “:şi în fine Susaiu-cu 9. i ” Cele mai puternice -vânturi au bătut la 15 şi 164a- - nuarie, când pe unele părţi ale. țărei au fost -vijelii cari au dărâmat coşuri! şi garduri; a descoperit'-unele case, a rupt crăci de arbori ete., la 6 şi dela 14 la 16. Fevruarie când a format viscol mare în: toată ţara în cât comunicațiile şi civeulaţiunea trenurilor au fost în- trerupte; la, 4, 6,7, 8, 10 şi. 17 Aprilie-când de ase- menea a -produs- stricăciuni - în unele părţi ale ţărei, în mai multe zile din cursul 'verei şi al toaninei înso- țind furtunele' electrice: pe scurte durate şi "producând în unele părţi miei stricăciani și în: fine în ultima zi. a anului când fiind şi ninsoare a, format viscol gene- „ral. „Din causa, vânturilor tăricele și a uscăciunei prea . mari .din cursul verei s'au semnalat fuecuente. focuri care au distrus porţiuni destul de întinse din pădurile - regiunei muntoase: Sa 
, 

pe câtă vreme valoarea normală 
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Gea, mai mare iuţeală de vânt atinsă la. București 
în cursul:acestui an a fost de 16 metri- pe secundă în 
ziua de 5 Iunie pe timpul unei ploi repezi. 

4. Vegetaţiunea. şi situaţiunea 'agricolă.. 

Deşi anul 1905 făce parte dintre cei secetoşi, totuşi 
precipitaţiunile âtmosferice destul de satisfăcătoare din 
prima sa jumătate au fost cât se. poate de . prielnice 
producţiunei cerealelor şi fânețelor. Seceta, şi căldurile 
toarte mari din Iulie la Septemvrie au fost. dăuna- 
toare porumburilor şi prășitoarelor, a întârziat facerea 
arăturilor şi semănăturilor de toamnă şi mai ales a 
rapiţei care nu s'a semănat mai. de loc. a 

In definitiv anul acesta a, fost mulţamitor în ceea ce 
„priveşte producţiunea grâului și fânețelor şi mediocru 
„pentru porumburi, sfecle, plante textile şi parte din 
zarzavaturi ca varza şi cartofii, după cum se va arătă 
în amănunte.la capitolul recoltelor: - . _ 

lată care a fost mersul general al. vegetaţiunei în 
cursul acestui an: Zăpada abundentă din Ianuarie şi 

- Fevruarie a acoperit mai pretutindeui cât se poate de: 
„bine semănăturile mult dezvoltate din toamna | prece- 
dentă, așa că, gerurile din cursul epnei.nu le-a cauzat | 
nici un rău. In această perioadă au suferit prea: puţin 
şi numai în unele părţi rapiţa şi cerealele: semănate,, 
prea târziu. In Martie -timpul a, fost „cam rec6 şi po- 
somorât, aşa 'că pământul nu s'a putut zyântă repede, 
în cât semănăturile de primăvară au început abia că- „tre sfârşitul lunei Martie, iar semănăturile de toamnă 
ca şi întreaga; vegetaţiune â cam stagnat, mai ales că şi precipitaţiunile atmosferice au fost puţine în această, 
lună. În Aprilie au căzut ploi dese iar. în unele locuri 
“eră chiar prea inultă, umiditate, așa că arăturile- fură - puţin întârziate şi din această cauză. Timpul răcoros din primele două decade a păstrat bine : umezeala în pă- mânt şi n'a lăsat ca vegetaţiunea, să se dezvolte prea _ repede: Căire sfârşitul lunei Aprilie şi în prima decadă - > +din“:Mai fiind o-perioadă călduroasă vegetaţiunea, s'a ” dezvoltat pretutindeni extraordinar de mult. Semănă- - 

“turile de toamnă ca grâul, orzul şi secara cu toate că fuseseră cosite sau păscute pe'la începutul lunei Aprilie 
totuși au crescut așa de mări în cât atinsese pretu- tindeni peste .un metru de înălţime ajungând pe alo- curi chiar -la, 2 metri. Din cauză, că crescuseră prea o mult, ploile şi vânturile'din ultirna, Jumătate a luhei Mai şi prima jumătate din Iunie le-a culcat în foarte multe părţi şi au cam-suferit. de boalele criptogamice. * 

”  Cerealele şi celelalte 'semâănături. de primăvară, cu | toată întârzierea suferită la semănat şi răsărit, totuşi sau dezvoltat şi ele destul de malt şi frumos. La. sfârșitul lunci: Mai toate cerealele înfloriseră, în partea - de câmpie şi pe alocuri: chiar legaseră, iar în Moldova erau în floare. Timpul frumos și călduros din a doua! jumătate a lui lunie a. favorizat ajungerea, repede la maturitate. a. cerealelor. Secerişul s'a, făcut în. prima. | jumătate a lunei Talie în toată Muntenia, şi în Dobrogea, * “iar în a dona în Moldova; el â fost mai de timpuriu. 
cu câteva zile ca de obiceiu. Lipsa ploilor şi căldurile 
mari din Iulie au fost cât sa poate de prielnice re=. 
coltatului cerealelor care s'a făcut în cele mai bune . condițiuni, .. Sa i Producţiunea tuturor spicoaselor afară de aceia a ovăzului a fost pretutindeni satisfăcătoare în cantitate, calitatea însă a cam lăsat de dorit în multe părţi, de. oare ce din câuza ploilor dela începutul vârei, find culcate au rămas verzi şi căldurile din Julie le-au uscat. prea; repede în cât boabele -s'au zbâreit și “au pierdut - „din greutate. Ovăzul foarte slab pretutindeni-s'a se- cerat la sfârşitul'Junei Iulie şi începutul lunei August; - „în unele locuri el.n'a legat: de loc, așa că nici nu s'a” mai secerat. a i ” 
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timpului, cam: reec,. a, avut.:0 creștere. înceată în prima 
„ Jumătate a primăverei. In. multe pătţi ea a fost atacată, 

"le viermi, cari. insă „tocmai din 'cauza răcelilor nu i a 

„eau să se dezvolte ; ea a crescut repede, a înflorit şi 
v legat foarte bine în prima jumătate a lunei Mai când. 
A avut timp favorabil. Ploile din urmă au c'am culcat 

; Şi rapiţa. La sfârşitul lunei Mai, bobul se întărise şi 
; îm unele. localităţi de “câmpie începuse a se seceri. 
i Ploile din Iunie a împiedicat secerișul la timp al'ra- 
,. Piţei şi au fost dăunătoare, căci de frică s'a secerat 
| pe ploi; din care cauză sa stricat şi a pierdut o mare 

parte a boabelor. i | | 
„- Din această cauză şi din aceia că mare parte a te- 

„ fromuseţea, 'rapiţei, producţiunea a fost relativ mică 
“şi de calitate mediocră, N a 

„„Porumbaurile' s'au semănat cam târzia din cauza ră- 
„celilor din Aprilie şi a lipsei ploilor din prima, jumă- 

"din vreme au răsărit cam greu eșind galbene şi piper- 
* nicite iar'în multe părţi sămânţa nici n'a germinat. In 
„„unele localităţi porumburile slabe sau întors şi se- 
„_mănat din nou, răsărind repede şi dezvoltându:se destul 

|. de, bine. 'Timpul ploios din ultima, decadă a lunci Mai şi 

rumburilor crescând şi dezvoltându-se mult; în a dona 
jumătate a, lunei Iunie ele s'au prășit. pretindeni iar 

- cele timpurii s'au şi muşuroit. In Moldova din cauza 
secetei, dela, începutul lui Mai pământul neputându-se 

“ ară, porumbul s'a semănat târziu abia la sfârşitul lunei; 
ploile ce au urmat l'au activataşa că s'a ajuns şi aci 

- în vegetaţiune. În prima jumătate a, verei porumburile 

„.purii înflorind înainte de începutul secetei au legat 

“boabelă la copt şi au. rămas mici şi cam zbâreite. 
: **-Porumburile târzii. fiind găsite de seceta din Iulie 
“prea -puţin dezvoltate, n'au mai putut progresă şi le-a 
dat 'spicul tocmai în timpul secetei; în cea mai mare 
parte a ţărei ele au început a se ofili încă dela sfâr- 
“şitul 'lunei Iulie, iar în August s'au uscat cu totul, aşa 
că. ne mai fiind nici o speranţă de a produce ceva s'au 

„tăiat şi dat ca nutreţ la vite. Ploaia “destul de bună 
dela 26 Iulie şi aceia din noaptea de 13 la 14 Au- 
„gust a folosit mult, porumburilor din unele părţi şi pe 

din” August şi din cea mai mare parte a lui Septemvrie 

în bune -condiţiuni la maturitate, s'au uscat -bine și 
“s'au copt mult mai de timpuriu ca de obiceiu. Culesul 
--lor a început către sfârşitul lui Septemvrie şi au conti- 
“nuat în: tot cursul toamnei. Poramburile au cam su- 
ferit și pe alocuri chiar s'au: stricat din cauza multor 

! ploi ce au căzut în Qetomvrie şi a marei umezeli din 
Noemyrie. . - - - | 
1 Curtoată, seceta şi 'căldurile ce au: avut loc în a- 

  
; ceastă vară, starea: porumburilor din: anul 1905, mai. 

i ales a celor semănate de timpuriu,'a fost mult mai 
i bună, ca aceia din:anul trecut. Sunt multe părţi din 
ţară unde porumburile având ploi la timp, fiind puse 

i în bune condiţiurii.şi în terenuri favorabile au dat o - 
! producţiune.. satisfăcătoare. In general “produsţiunea 
porumburilor a variat mult dela. o regiune la alta; 

"e a fost destul: de mulţumitoare şi în mare parte a 
„“ărei- chiar mai bună decât se aşteptă, mai ales dela 
vorumburile timpurii. Anul acesta a avut-o produc- 
' țiune mediocră de porumb! dar. de. bună calitate. 
i ; Natreţurile artificiale, -cele naturale şi . livezile -au 
"vrescut repede și. mult în: primăvară "şi în prima, ju- 
jmătate a verei. -Ele au avut iarbă multă și. deasă și 
s'au cosit în a doua; 
o E ia 
“2 ii Ș , , Pi - pf _ 

„Sauzat aşă, de mare stricăciune, de oare-ce ei nu pu- . 

cilor au fost atacate de larvele insectelor, cu toată - 

„tate a'lunei Mai; chiar acele ce fuseseră semănate mai i 

„din cursul. lunci Iunie le-a fost cu deosebire prielnic po- . 

având ploi 'satisfăcătoare au mers bine şi acele tim-: 

"binişor;; căldurile prea mari ce au urmat au pripit 

„alocuri chiar s'au îndreptat.: Timpul foarte călduros” 

a folosit mult porumburilor care au legat căci au ajuns - 

E STATISTICA AGRICOLĂ A. ROMÂNIEI 

“ Rapita care a eşit destul de bine din iarnă, din cauza,. - 

    

„Câmpie, iar. la munte şi: pe muscele -la sfârşitul lunei. ..! Iulie. Ele au dat; pretutindeni: cantităţi de fân destul „de-mari și de bună calitate. Din cauza secetei ce a 
“urmat ele n'au mai otăviţ.  * E Nutreţurile artificiăle ca msiul, sorgul, borceagal, . „paringul, etc., semănate, timpuriu au dat o 'bună pro- : * 
ducțiune ; cele tâszii 
au rămas mici şi au dat foarte puţin fân. Lucernie- 

şi mai ales puse în urma, rapiței' 

rile şi trifoiștele nu sau putut cosi decât pentru a. 
doua cară. ... -. | 

Păşunele şi islazurile au fost destul de mulţumi- 
toare în primăvară şi până la începutul lunei Iulie, . 
ceia ce a făcut ca vitele foarte slabe din iarnă să se 
îndrepteze repede. şi să poată, face cu înleznire. lucră- 
rile agricole. In a: doua jumătate a 'verei, 

-islazurile și miriştile s'au ars 
nu mai găseau ce paşte şi în unele 
a se hrăni cu nutreţul strâns pentru iarnă. 

In urma ploilor din Octomvrie fânețele, pășunele şi 
izlazurile cu totul arse din vară, au înverzit ca şi în - 
primăvară, iarba a, crescut binişor cu tot timpul îna- 
intat şi rece. Vitele au găsit ce paşte pe unele locuri 
cu îmbelşugare chiar până la sfârșitul anului, econo- 
misind din nutreţal pentru iarnă, care se cam stricase 
de ploile din Octomvrie. | 

câmpiile, 
aşa de tare încât vitele. 

părți începuseră, 

„Viile au mers foarte bine încă dela inceputul primă-! 
verei. Viţa a înflorit în: a doua jumătate a lunei Mai 
legând mult rod, cum. de multă vreme n'a fost la noi. 
Strugurii însă au rămas mici din cauza, secetei din vară 

2 

şi în unele podgorii începuseră a se uscă. Ploile din ul- - ! * 
tima decadă a lunei Septemvrie le-a, folosit mult căci 
boabele strugurilor s'au mai dezvoltat şi peliţele s'au: 
mai subţiat; acele din Octomvrie a cauzat stricăciuni. 
în unele părți, căci strugurii suu crăpat şi mucegăit.. 

Culesul viilor a început mai în toată ţara către sfâr-. 
şitul lunei Septemvrie. Producţiunea a fost pretutindeni 
satisfăcătoare şi de foârte bună calitate. Spre sfârşitul 
lunei Noemvrie 
condițiuni. 

Sfeclele de zahăr, cele de nutreţ, cartofii, zarzava- 

viile s'au îngropat în cele mai bune: 

turile, au mers foarte bine xprăşindu-se şi rărindu-se: 
la timp, cu începutul secetei ele n'an mai progresat 
vămânând” mici,- așă că producţiunea lor: a fost mică. 
Ele s'au recoltat şi înmagazinat în a doua Jumătate a 
toamnei. 

Plantele textile ca inul şi cânepa s'au dezvoltat puţin . | 
în multe părţi chiar s'au uscat 

„acolo unde au rămas au produs puţin material febros. 
Arborii, arbuştii şi pomii roditori deși au avut o 

vegetațiune înceată în prima. jumătate a. primăverei, - 
au înfrunzit şi înflorit în condițiuni satisfăcătoare în 
Aprilie, legând mult rod.- Fructe au fost din abun- 
dență și sau copt foarte de timpuriu, însă; multe au     

| 
| 

| 

  

- căzut înainte de timp, iar pe unele lucuri s'au uscat 

de seceta -din vară; 

„cu pomi cu tot, din cauza secetei şi căldurilor din vara, | 
şi începutul toamnei. Frunzele lor Sau pârlit de ay- 

_Şiţă şi începuseră să cădă încă din August. După ploile 
din Octomvrie, 
milor s'a înviorat, iar la unele specii mugurii s'au dez- 
voltat, unii dând chiar mici frunzișoare. Pe unele lo- 
curi au înflorit a doua oară unii arbori şi, pomi.roditori.. 

. franzele au căzut cu desăvârşire. 

După îngheţul şi bruma dela sfârsitul lurei Oetomvrie, ? 

vegetaţiunea tuturor arborilor şi po-i . 

„Din cauza secetei şi a căldurilor din cursul verei şi -: 
din Septemvrie pământul s'a uscat şi crăpat 

- adâncimi mari. Arăturile şi ogoarele, pentru 
turile de toamnă nu se puteau face şi chiar acele unde 

până la: 
semănă-.. - 

ele începuseră, s'au suspendat de oarece mergeau foarte : . => . Piti - 

grea şi erau bulgăroașe.. In urma ploilor” foarte abun- 
> dente şi dese din Octomvrie. solul a fost pus în cele 
mai bune condițiuni “pentru facerea arăturilor și semă-',- 
năturilor mult întârziate din „cauza secetei.: „. 

= 
y   

jumătate a'lunei Iunie în partea de | Timpul: umed şi foarte dulce ce a, predominat în a. 

  

d Pa 
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„doua jumătate a toamnei-şi mai ales în Noemvrie a 

“fâcut 'ca arăturile și semănăturile să se execute în cele . 

-- înai bune condițiuni până la sfârşitul lunei Noemvrie şi 

-- pe" unele locuri şi în prima decadă din Decemvric. 

"Grâul, orzul şi secara semănate mai de timpuriu au 

- zăsărit şi s'au dezvoltat repede aşa, că la inceputul 

ernei erau bine înfrăţite şi foarte viguroase. Acele se- 

. mănate mai târziu au răsărit ' pretutindeni şi 'erau. 

-“ destul de înăintate în vegetaţiune dar neînfrăţite. - 
: Din cauza timpului prea, întârziat, sa semănat prea 

“puţină rapiţă, şi aceia răsărită nu mergea tocmai bine 

. fiind slabă şi atacată de insecte. . . o 

__ “Cu toată întârzierea suferită în facerea semănă: 

'turilor de toamnă şi a timpului lipsit de zăpadă mai 

" abundentă şi cu unele zile cam geroase din cursul lunei 

“*Decemvrie, „totuşi situaţiunea agricolă la sfârşitul a- 

"nului 1905 se prezentă pretutindeni căt se poate de 

 * mulumitoare. Grerurile mai simţitoare ce au fost după 
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“ ninsoarea dela, începutul lunei Decemvrie în Moldova, iir 
după aceia dela .17 și 18 in Muntenia, n'au produs 
nici un râu semănăturilor nici chiar acolo unde ele nu 

erau acoperite cu zăpadă, Semănăturile mai timpurii 

9 

târzii destul de bine dezvoltate. a 
erau bine înrădăcinate şi înfrăţite, şi chiar acele mai 

In unele zile din a doua decadă. din Decemvrie şi 

în cea mai mare parte a celor din a treia, când. ziua - 
“eră cald şi noaptea îngheţ slab, semănăturile — mai 
ales acele: din partea de câmpie — au continuata ve: 

timpul a permis. - ” 
In ultima zi a anului a căzut zăpadă generală care 

de şi mult viscolită aproape în toată ţara, totuşi a 
acoperit câmpiile cu o pătură suficientă pentru. ca: să 
poată adăposti semănăturile. a ! 

A 

  

_getă încet. In multe părţi din Muntenia s'au făcut -. 
ogoare de primăvară, desfundări de terenuri şi - plan-.: 

„4aţiuni de pomi și vii până la; sfârșitul “anului,” când 

la
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„+ Suprafaţa teritoriului României şi împărţirea lui din punctul de vedere agricol-, .. 
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Din lipsă de cadastru şi de o măsurătoare trigo- | în timpul din urmă, de Institutul geografie al armatei . nometrică completă -nu se poate precizi, cu absolută |: după măsurătorile făcute pe teren. îi i exactitate, -care este supraţa României. Multă vreme „Am intreprins în acest scop o operaţiune de plânime-! : “ne-am folosit, spre a da o indicaţiune aproximativă | trie, chemând în-serviciul nostru pe câţiva, specialişti, . . „* asupra întinderei teritoriului: ţării, de lucrările Comi- cari au măsurat cu instrumente bune suprafaţa jude- - - siunilor statistice cari au funcţionat la 1859.cu oca- .|. țelor României, în mare parte după hărţile Institutului  ziunea''recensământului populaţiunei, sau de cifrele pu- geografic al armatei (ediţiile cele mai noi, scara 1/ș0:000) | | „blicate în diferite manuale de geografie. Mai. târziu, şi anume pentru toate districtele din Moldovă, unde | s'au utilizat calculele Generalului Strelbitzky, care lucrarea este desăvârşit terminată, iar. din Muntenia, Dai “fusese însărcinat de Institutul internaţional, de Sta- pentru districtele Brăila, R.-Sărat, Buzău, Ialomiţa, . „ “tăstică să măsoare, după hărţi, intinderea statelor din |. Prahova, şi Ilfov. La, restul judeţelor din Muntenia Nea Europa ; pe la 1890 institutul “geografic din Gotha, ne-am servit în mod provizoriu de harta Statului-Major. : - -, Ssab conducerea D-lui D. B. Trogniiz a rectificat mă- | Austriac, până ce importanta lucrare a Institutului nos- - - „surătoarea - Generalului Strelbitzly, completând'o în tru geografic militar a fi îmbrățișat în mod complet - . acelaș timp cu întinderea județului Muscel, care fusese țara întreagă. aa omisă în lucrarea precedentă. EA _ Rezultatele acestei măsurători nouă- sunt înfăţişate. ..- „7. » Pe-la 1892; Creditul funciar Xural, din iniţiativa şi | în coloana -12 a 'Tabelei No. 1,.ce publicăm mai jos,,: direcţiunea D-lui D." A. Sturdza, a intreprins o măsu- “Deşi calculele au fost cu minuţiozitate controlate, ser- .. -. : „rătoare “a suprafeţei judeţelor cu ajutorul diferitelor. vindu-se de instrumentele cele mai sensibile şi. mai - | „- hărţi geografice, între cari harta, Statului-Major Aus- „exacte, totuşi nu putem aveă pretenţiunea,; că ele re- aaa „triac considerată cu drept cuvânt ca, cea. mai bună, | prezintă absoluta realitate, întrucât cauzele erorilor”. *.-. “precum şi cu ajutorul numeroaselor planuri de moşii, |. sunt numeroase într'o asemenea, operaţiune, şi mai ales - - "de care  dispuneă această instituţiune. Rezultatele întrucât: nu am avut pentru toată țara o lucrare sigură -.... acestor:socoteli au fost date la lumină în 1895 -cu şi recentă ca, aceia întocmită 'de Institutul geografic al . : - _? dcaziunea conferinței, ce D-l D. A. Sturdza a ținut la atmatei. române. „Datele noi, însă, înlătură malte nepo- .: Societatea, ; G6ografică. Română. asupra suprafeței şi | triviri, ce se semnalau mai înainte, când ne serviam de; „populaţiunei Regatului Român. Pe acea vreme Insti- cifrele Creditului funciar rural, cum. de ex. la judeţele : > tatul. geografic al armatâi române, care lucrează dela .| Jlfov, Romanați, Roman, unde desigur suprafața, ară- 
tată eră prea mare, pe când la Bacău. eră. prea mică. 

In total suprafaţa României, după noua măsurătoare: | 
făcută de serviciul nostru, coprinde 13 017 700 hectare; -- 

„.. 1878 la 'ridicarea prin triunghiulare a planurilor te-. 
ritoriului ţărei, terminase numai operaţiunile din Do- 

„..” brogea. Comparaţiunea, între rezultatele la care ajunsese: 7 

„.»„ Creditul. funciar şi Institutul: geografic al armatei - dapă datele Creditului fanciar- rural, ea 'se urcă la: - „servise ca o dovadă .că calculele Creditului.. funciar - | 13185 300 hectare, adică cu o diferinţă de -117.600 | - nu puteau fi departe de adevăr. Fiind o lucrare re- |. hectare, Această diferință provine în mare parte dela |». „  centă şi întemeiută pe elemente serioase, noi am uti- „judeţele din Oltenia. Iată în adevăr, cum :se înfăţi-- „ lizat datele „suprafeţei judeţelor, astfel cum sa arătau -. şează, pe diviziuni teritoriale mari, suprafaţa-României „în conferința menţionată mai sus și le-am apropiat -|. “în hectare, după calculele pomenite mai sus: Sau ” , - i D - Lp e i, 

  

- -pân'acum de; toate investigaţiunile statistice . fie “rela- o Ai îs ” tive la. populaţiune, fie relative 'la statistica agricolă. | . E După După După măsurătoare a -- - “Ca toate acestea, raporturile dintre cifrele culese ÎN E E E Strelbitzky “Trognitz Credit / serv, statistie - 7 N 
„prin. statistica agricolă şi. datele suprafeţei câtorvă |. “Moldova . . . .:3€05400 3794000 3822600 . 3805800. . judeţe dădeau loc la multe nepotriviri; pe care în- : Muntenia-Mare 3 189 900 3 208 90 D 3 200 300 «5950500: - î le 'explicăm' înrin ras coat tenia , . ... 2563500 -2487800. 2502800. ::9407800. cercam să le explicăm prin nesiguranța și neexacti- | Dobrogea . . . 1581300. 1560000 1553600. ' 1553600 

  

tatea indicaţiunilor comunicate de Primari. Pentru că a ==. — însă dăâtele statisticei agricole persistau cam în aceleași | Bomânia -. . « 18 431 100 „13.094 800 13183300. 13017700... „limite 'dela un an la altul; am căutăt “să verificăm şi |... Pentru Moldova, măsurătoarea. din urmă diferă de ., „ “suprafaţa, judeţelor „cu ajutorul “noilor hărți” publicate. -„aceea „a (ureditului cu .17 000 hectare, coincidând însă. 
i . 
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"aproape exact cu calculele Generalului Strelbitzky. La 
Muntenia-Mare diferinţa între cele două din urmă măsu- 
rători este neînsemnată; la Dobrogea sau păstrat cifrele 
„Creditului, care fusese verificate după hărţile Institu- rători cu prițire la Oltenia: /.:; = 
"tului Geografic. Deosebirea cea mare st arată la judeţele N Ma Da 
de peste Olt, unde măsurătoarea din urmă, făcută: După După După agDuDE. 
precuni am spus, după hărţile Statului-Major Austriac | „ Strelbitzky, _Trogni re __rătoaro_-- 

„ jdin 1856), a găsit 2 407 800 hectare, pe când după leţul Mehedinţi : 523900 538000 414000 . 532000 Credit se ridică la 2 502 800, după Trognitz 2 487 800, |  JNdetu! Gonen 450900 478000 469800 4157 900 
după Strelbitzky mai mult: 2 563 500. Această impor- _Dolj. . 80 800 670 800 , 56 50 653 800 RE 
tantă diferinţă ne-a determinat să punem a se măsură, „Vâlcea » Î21 800 22 000 î57 P00 : 408 100 ; 
de două şi de trei ori suprafaţa jude;elor Olteniei, “ 
după aceleaşi hărţi — singurele ce posedăm până astăzi, 
dar rezultatele au fost invariabile, astfel că ne-am văzut 
nevoiţi a înregistră cifrele obţinute, remânând ca, ele să fie 
controlate mai târziu cu hărţile cele noi după ce Institutul :   

“ STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI .- - Sa o au 

| aa PIINE 
Geografic al Armatei va săvârşi lucrările sale în această 

parte a ţării. - 

Iată, însă,. pe districte, rezultatele diferitelor măsu- 

  

- Romanați. 

După cum vedem, , ] 
după ultima măsurătoare: e mai mare decât. evalua- 
țiunea Creditului, dar se apropie de acelea ale: lui 

  
  

  

  

suprafaţa judeţului "Mehedinţi, - 
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Repartițiunea pământului României 
DI ÎN „__ Repartition du sol de la Roumanie 
TABELA No. 1. . , . 

PĂM Â N T A GR 1 Co L 
! „ Territoire agricole - 

. ARĂTURI — LABOURS | Sădiri * _ TOTALUL 
JUDEŢELE (oii, livezi | Fâneţe păşuni ra Lăduri „1 pământului: 

e pruni şi e ; 
a şi . Semănate .]i Qzoare . : ai pomi naturale “stazuri “ se agricol 
GRUPELE DE JUDEŢE (Batături) | TOTAL | rotor) a N „| Forâs sana || Zotat au 

- - . ignobles Prairies Pâturages elairieres territoire 
: Ia Ensemencdes||  Jacheres et vergers naturelies permanente agricole 

o IE (HE C TAR E 
1 2 3 4 d 6 7 s 

A . i . , Î 2 . . ă Ie 

o “1 Dorohoi. . ,.. ... 138 080 18 131 "156211 1 615 16 582 26 999 30 800 232 207 vre . . , Su 2 Botoşani „...... 131 934 15 688| 147622 1 426 17 841 35 014 39 600]: 241 433 
3 3 lași... 114 823 13 449 > 128 272 3 917]. 24 527 18 733 37 900 "243 349 
33 4Roman.. , ...., 79 465 10 349 89 814 1 433) 9239 17 978 27 600 146 064 
PE 5 Vaslui... 100 050| :: 10 794 - 110 844 5 098 11 486 19 682 35 200 182 310; . 
Dă  6Fălciu, 96 720| - 11135 107 855 7 239 11 086 23 637| 21 300 171 117 da 

| og . 7Tutova,. . ..... 133 392 10 598 143 990 5954 7.972 _25 758 29 700 „912 674 
E _8 Covurlui, . . „5. , | - 144479] -- 10942 155 421|  î 4947 "3 780 34 319 23 800 221 560. * 

z 9 Tecuci. .. . .. . „| 133390 8 136 141 526 6 361 4965 18 246 29 300 200 398| 
E. 10 RSărat., .. 176 073 8 762 184 835 8 929 10 991 30.060 51700 286 515 

A Grupa I., . .| 1248406] : - 11754 1366 290 45 519 118 469 280 449 326 200 2 137 627|. 

3 1Suceava . 66 029 7 612 73 641 - 507| 14 379| 43629 119 400 „281 456, Ş3  2Neam ......,. 68.190 11 087 79 277 1493): 26 400, 33 933 180 700|: . 3218031 
E 3 Bacău ...., ... .]| : 85501 5 729 91 23u G 352 26 303 45 493| 168 800|  * 338180 GE Putna, . 69 119, 2 929 72 G48|-- 10238), 22 395 24 191 114 300| -: 243 767 

, . - ” . ” N : , , - î - - . . - : * . Grupa II. 259 439|” 27357] “316 796 18 585, 719 479, 147 146 583200 1185 206 _ ae pi -- Ş i A IE DI as - = 1 Buzău |... . .. „183 114 | 15 351 „198 465, 8 970| , 23383 "35 830|  ' 86700 353 348| „i So 2Prahova, ..... 137 984 6811): ' 144795. 134851 95817 42 863 104-300 * : 341260, z 3 Dâmboviţa... ... 127 943): 5 605 133 548, 8 567 12 219 24 096 90 900|. 269 330; ZO Muscel... i „22 402 701 23 103 9 180 25 226): 50 876 122700, .. 231 385| Mai 5 Argeș. . - . 126 708 13 832 140 540, 10 621 - 18155 42 144|] .: 120 100! 831.560! Z G Vâlcea . . - 67 449 3335] .. 70784 13174) * 21811 17 644 175 900 - . 299313) ! £ 7 Gorj... GG 416 2548, - 68964 13 266,  -27100| . 41085 188 100! 338 515| 3 8 Mehedinţi ..... 200 051 13 589 „213 640 6 855! 18 102 "16 199 111 400) 366 196. 
. , - a , , - . . ii . 

Grupa III .. 932 061|. 61772] . 993834 84 418; 181813 270 737|. '1000 100|: - 2530907 

„'$ IDoj 389 949 30 860| - 420809 5 394. 15533] . oc7i 61 100 529 023 2 Romanați. ..... 247 896 21 453. 269 349 5129 6 393): . 10 978). 23 200) - 315549 3 3Ot. | 175907] 18443 194 350 4616. 4189] - 9 904) 26 800! 239 853 S “+ Teleorman... ... 320 440 37 702 358 142 6 668. 6 283| 19 718| : 18 100 408 911 „5 Vlașca. „283 907 30 852 3147591. 3145 "7439 11900. 45600. . 382 813 3 Gov cc. 333 834|] 52 067, 385 901: . 280%: 7787 18 348) 41.000 . . 455 898 3 7 Ialomiţa . 497 501| 68 210 495 711 715... 8071 58 766: ':19 600! i 582 863!. 88... 234 638 19048 „953 sai 612 6184] O 55 a64l. 7 300 dea odă 

„i . p pl. od Ja 2 i Grupa IV. 2414 072 278 630| * 2 692 702 „29 074! 61 870; 211 268, 2:73 100; .. 3237911 sg i „i Lu, ME 
i 24 . ! . i Da! Ă ! . ! 9 1 Tulcea ....... 196 038! -. : 10462 206 500 4 935; 3 047 : | IE 5 

9 „196. Ai 2 „206 | 7 43 419! 98900, 356 831 3 2 Constanţa . „396 144 29 144|. 425 258 - 2 276, "6 448 61069, . 30100. : 525181 
ST Da Grupa Pi. „592 182 39 606| 631 758 7217) 19495 104 518 129 0od. 882.012 

- România . 5 476 166 "525 209 6001415] ' 184807: 491126 1014 015; 2 282 300| 9973663 Dai , . | _ A | . II RE i . | . N L . PR ! “ : Cai . PE 

N | . E o VIE
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Strelbitzky şi ale lui “Trognitz; 
sunt cam în aceleaşi limite ; - 
primele trei măsurători concor 
noastră dă o cifră inferioară; dar unde deosebirea, se accentuiază este Ja judeţul Romanați, la care măsu- rătoarea din urmă se apropie de cifra lui Trognitz, diferind cu 

“Strelbitzky şi ale -Creditului funciar. Dacă am acceptă însă, Romanaţii cu o întindere de peste 450 000 hectare, cum 0 dau Strelbitzky şi Creditul, ar rezultă din com- „+ parâţiunea, diferitelor elemente adunate în statistica, „agricolă, în staţistica, pădurilor, a apelor, ete., că pă- mântul heagricol,. adică - drumurile 
carierele, clădirile şi pământul neîntrebuințat ar ocupă o_ întindere de 145 000 hectare sau 32%; din total; cu alte cuvinte aproape o treime din suprafața acestui județ 

judeţele Gorj şi Dolj 
asupra judeţului Vâlcea, 
dau, pe când evaluaţiunea 

din punct de vedere a 
„au point de vue agricole en 1905. 

“aproape 100000 hectare de datele lui! 

„oraşele, apele, 

5. STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI 

  
! | 

gricol în 1 905. 

de pe șesarile Dunărei ar urmă să fie încă  neîntre- buinţată în agricultură. Lucra. este. improbabil, faţă 
cu dezvoltarea, luată de agricultură în această parte 
a țării, mai ales că la judeţele învecinate. proporţia, 
pământului neagricol este cu mult mai mică, aşă.la 
Dolj 21%/,, la Olt 170, la “Teleorman 12%)0. . Dapă - 
noua măsurătoare planimettică, suprafaţa districtului | 
Romanați. fiind redusă la 856 000 hectare, pământul : neagricol nu ocupă decât 122%, din total, 

în “privinţa ju- - 
măsurătorilor 

nu trebuesc acceptate decât, 

„Repetăm însă, că datele de mai sus 
deţelor de peste Olt, fiind rezultatul 
făcute după hărţi vechi, 
cu multă rezervă. „ 
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. Pământ neagricol Suprafaţa La 100 din suprafaţa judeţelor | „” Territoire non-agricole - judetelor Repartition %/, de la surface des departements , | == cu planime- = E ÎN el DEPARTEMENTS-. 
Ape | Fair, Totalul | tru după S 3 Ss. E SSE 2 . 

Irâuri, bălți] pământuri |pământului i. î|o$ Ss 2 s Za cela „et. 
„| Stuturi) || noeintreb. neagricol | Surfaces = l'a $ &S [3 £ zs SS Ta „i , ZAUX şi altele - | des depar- 3 3 $ m SE $ 2-a E 2_5$ GROUPES „. 

(rividres, |: pâtisses, || Total du tements, » sis e | 22 Ie n ÎS Z 322 t i 
ctangs,. votes, * || ferritoire | calculees Lg * = 3 3 = Ș 3 Ş . E es SS DE DEPARTEMENTS t Tosca) autres mon-ogri- | ace le IE Sl Sl oe 5 | 'Ş e |Eăzil mS ZE 333 Sas 

“let roscauz, Jerrains . coie Pianimelre| 3 3 Rs o 3 . N 3 3 Ş 23 a,“ Ş Sag Ag $ i E CTA E ES [ES jEs ze Es Ea 5 see 
9. 10 11 12 13 14 15 16 | 17] 18 19 20 21 . 

, 
” | ” 

_ , . * 5800) 16593;  52a9a] 281600] 5] 04 5 | 95| “10 sa o. 20] 16! 184| 1 Dorohoi - 5 900 60 367. 66267] 307 700|. ss, Os .-5g] 114] 12 ai 78 ş 19] 19| 2Ls] 2 Botoşani 3. 8.500| 70851; 79351] 322700] 39 14] 7 aj 15] iai 75 2o 220| 24] 3 lași 5a 2 000| 39936: 41 936|: 188 000 374 0 4, "9al Io 77qi 1: 214]. 925| 4 Roman & Ş 800 42 890) 43690) 226 000| 49,  2jj 5 87| 155: 805 0 « 185 - 195] 5 Vaslui 36 8 000| 32 883) „ 40883] 212000] 504]. 34 54| a i 10 80 3s 155| , 194| .6 Fălcin Sa. “1 700| 35 126) 37126] 2419800] 574 2 | 3ş| 105| 11 85,| 0 1 14 | 140] 7 Tutova 33 15.000) . 28840; 441640] 266200] “581 15 Li 125 doi 83 ă „5o]: 109] 16s] 8 Covurlui 3 1300j 39102; 4104102] 210800] 58 24| '2, To 121| 834 0 si 163| 16s| 9 Tecuci E -5 400) 40 185) 15 885] 332 400] '55, 2 33 9] 15 si 86 ă 1] 12 2 „13| 10 Râmnicu-Sărat. -. a 
- 55200] 437 373 192 573| 2 630 200| ' 52, Ia] 45] 107| 12 | sI j 21| 16: 18|: Groupe r , 

"so00l. :53 si "58 814| 335 s0o| 215 04 134| 134 35 si . 83.) Oa : 155| 164 1 Suceava ; 3 ae „> 600| 75297] 75 897|: 397700] 19|  o0,l. Ge|: Ba] 155 805 04] 185] '19,| 2 Neamţ ZE a "00|  102220| 102820] at000] 201 14| e! 105| 385| “767 0, "234| 235| 3 Bacău es 1 700) 855331 90233] 331000] 2, sii Ori 73| 34 ! 730 O] 265 2? 41 Pnina 3 £ . _ „JI | | Sa 3704 319094] 322 704| 1 505000] 21, 7 7 94 ăi 785| 0]: 21 | 21, „Groupe II 

75a! si i | 7 0] 282! '28,| 1 Buzău Ş 
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"Cu 'aceste restricţiuni făcute . asupra exactităţii. 6le- - 
mentelor adunate, să intrăm în cercetarea Tabelei No. 1, 

care coprinde repartizarea, solului României din punc- 
tul de vedere agricol. e A 

» Pe cât de importantă se prezintă această cestiune — 
„căci este fundamental necesar de a cunoaşte, cum 'se 
împarte în diviziuni largi pământul ţării, cât ocupă 

_ Agricultura şi cât rămâne. din el pentru alte destina- 
" ţiuni — pe atât de grea a fost întocmirea acestei ta- 

bele, tocmai din cauza mulţimei elementelor din care 
se compune și a nesiguranţei datelor ce posedăm. Mul. 
“țimea şi diversitatea elementelor se impun dela sine 
într'o asemenea, cercetare, care trebuiă făcută în mai 

multe direcţiuni şi prin ajutorul mai multor servicii, 
fiindcă la noi nu există —cadastrul, care să înfăţișeze 
repartiţiunea pământului” din punctul de vedere al în- 
trebainţării sale. - i . N 

Aceea 'ce posedă Serviciul Statisticei Generale, în 
această privință, cu mai multă garanţie de certitudine, 
eri, întinderea pământurilor sămănate, despre care avem. 
'ştiinţi oarecum regulate de vro 1b ani încoace; de 

- asemenea. asupra sădirilor şi fâneţelor naturale Sta-. 
tistica Agricolă, arată în fie ce an suprafaţa, ce ocupă 

- aceste culturi. .  : RE -, 
Pentru întregirea cestiunei ne. mai lipseau încă o 

mulţime de date, asupra cărora sau făcut investiga- - 
__ iuni „speciale, după cum vom arătă, mai jos, dacă-nu 
“s'a recurs la statisticile făcute de-alte servicii... . 

| Gruparea ce am Gat'o suprafeţei teritoriului coprinde: 
„* două diviziuni mari ; pămdut agricol (coloanele 1—8) . 
și pământ neagricol .(coloanele 9—11). Prin pământ, 
agricol s'a înțeles ori-ce teritoriu, pe care se face o 
cultură vegetală productivă, inclusiv deci păşunile şi 
“pădurile ; restul pământului este neagricol. Teritoriul 

„agricol s'a subdivizat apoi, după felul culturilor făcute 
în: pământ de avătură, care coprinde pe deoparte su- 
prafeţele sămănate, de altă. parte pământurile lăsate 
'spre odihnă timp de un an de:zile, adică bătăturile, N 
“toloacele, ogoarele sterpe. -: „ 

“Dacă asupra primei subdiviziuni din această grupă, . 
adică asupra suprafeţei sămănăturilor, statistica agri-. 
colă anuală ne procură date cât se poate de complete, 
în schimb asupra arăturilor nesămănate nu se cunoştei 
nimic. In interesul elucidărei cestiunei, sa intreprins !- 
în toamna anului 1905 o cercetare specială, întrebându-se 

_-“eu'ocaziunea statisticei sămănăturilor făcute în acel 
timp, ce întindere s'a sămănat în ogoare sterpe, bă- 

"“tătură sau.toloacă, cu alte cuvinte în pământul ce a 
stat de odihnă în anul 1905; şi ce sămănături s'au făcut 
'în-miriştă, porumbiște, etc. Rezultatele acestei cercetări * 
“Sau publicat, cu oarecari rezerve asupra exactităţii lor, 
în Monitorul Oficial, iar în primăvara anului 1906 s'a 

„pus din nou cestiunea, cu prilejul evaluaţiunii întinderii 
„ce s'a cultivat în acest an. Cum această a doua, cerce- 
tare sa făcut cu ajutorul listelor nominale şi a bule- . 
“tinelor individuale dela, marii proprietari, rezultatele 
obţinute trebuesc privite cu mai multă încredere, cu 
toate că pe ici pe' colo mai subsistă câtevă îndoeli. Ca,. 
să completăm repartițiunea teritoriului,' am înscris 
datele culese la cercetarea din 1906 în coloana 2; ele - 
reprezintă, precum am zis, locurile de odihnă din 1905 . 

„care, adunate cu hectarele. din coloana Î, formează to- 
talul pământului de arătură. e | 

” Alte. subdiviziuni ale teritoriului agricol au coprins: -" 
sădirile, fânețele naturale . (cele artificiale. au intrat 
între sămănături), păşunile statornice (islazurile) şi pă-“ 
durile. .In privinţa sădirilor, statistica agricolă anuală 
ne-a, procurat cifra întinderii: viilor şi a livezilor de 

„pruni; mai. rămâneau însă grădinile, cu“ ceilalţi pomi : 
fructiferi şi pentru stabilirea întinderii acestora ne-am 
servit, de cercetările facute: de Serviciul. Agronomic al. - 

„ Ministeralai în:primăvara anului 1905, cu - privire:la 
:- numărul “arborilor. roditori din fiece comună. După -- 

„. . . 
a 

x 
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+ râurile, lacurile, bălțile, terenurile-acoperite vecinic cu - 
stuf; “cifrele au fost luate din lucrarea: servigiului pes-- 

„căriilor, care, precum ştim, este:bazată în mare parte 
pe hărţile Institutului geografic al armatei române şi - 

„cu putinţă, am evaluat suprafața-ce ocupă grădinile 

cu pomi roditori în fiece. judeţ. Suprateţele obţinute. au 

fost însemnate la întinderea, viilor şi a livezilor de pruni, 

și astfel am obţinut totalul sădirilor din coloana 4. 
Pentru fânețele naturale, datele au fost scoase din 

. 1. * = — du . . u 

statistica agricolă aruală. In această rubrică intră 

aceste: dâte controlate de serviciul 'nostru, pe cât afost. . 

toate pământurile, unde se coseşte “iarba, care creşte. - 

„de la sine. Fâneţele artificiale s'au coprins, 
am mai spus, în rubrica sămănăturilor. 

Deosebite de fânețele naturale sunt păşunile stator- | 
nice (locurile de islaz,: suhat), adică pământurile âco- 

„perite din veci cu iarbă, care creşte. dela, . sine, . dar 

unde ea.nu se coseşte, ci terenurile se păşunează. de 

vite. Pentru; stabilirea întinderii acestor pășuni se în- 

după cum 

' timpină cele mai multe greutăţi din cauzele următoare: * 
10 lipseşte cadastrul, care neapărat ar 'coprinde mă- 

surătoarea exactă a acestor locuri. 20 în lipsa cadas-. . 

"trului şi a. planurilor “economice, evaluarea - întinderii, : 

unor asemenea locuri estetreu de făcut, - fiindcă ele 

nu 's'au măsurat niciodată, fiindcă de obicei sunt de- 

părtate prin munţi, pe dealuri, pe. malurile “râurilor, - 
“de multe ori prin bălți ete., şi fiindcă pe alocureape) 

unde sunt terenuri mlăștinoase; întinderea pășunilor 

variază după cum e anul secetos sau ploios. In ul- 
timul timp Serviciul Statisticei Generale a intreprins 
4 investigaţiuni, ca să se stabilească întinderea: pă-. 

- şunilor statornice: la, prima în 1899 şi la a doua în 1900 
datele s'au cerut în bloc dela, Primării; alta specială 
“sa făcut. în 1901, când “terenurile de păşune au fost. 

împărţite după calitatea lor şi comunicate individual 

+ pentru marii agricultori, în bloc pentru cei mici; în 
fine a patra cercetare s'a făcut. în 1904, deodată” cu: 

statistica, sămănăturilor când s'a, cerut 7ominal pen- 
inu fiecare cultivator să se arate, cât stăpâneşte:locuri . 

„de islaz. (imaş).. Aceste investigaţiuni au dat rezultate 
„ deosebite, atât pe judeţe. cât şi pe ţara întreagă şi- 
anume dacă .oarecare apropiere se. arată între cercetă-. 
rile din 1899, 1900 şi 1904, în schimb cea dela 1901.-. 
diferă enorm de celelalte trei. Aceste deosebiri ne fac 
să privim cu îndoială cifrele obţinute. Spre completarea 
însă a tabelei noastre, am înscris în coloana No. 6 da- 
tele cercetării din 1904, care pe deoparte eră cea mai 
recentă, pe de alta, fiind făcută pominal, inspiră întru 
câtvă mai multă încredere. "Totuși nepotriviri se sem- 

“nalează multe, după cum vom arătă mai jos. “ 
Serviciul silvic al statului a întocmit statistica pă- 

durilor în anul 1900, cu ocaziunea.Expoziţiunii Uni- 
versale dela Paris 1). Am utilizat în tabloul nostru, -. 
datele de atunci, scăzând însă, după cum trebăiă, su- 
prafața golurilor din păduri, căci poenile servind de . 
regulă pentru păşune sau fânețe, întinderea. lor. este 
dejă coprinsă. în rubricile acestor culturi. Pentru de- 
terminarea golurilor ne-am servit tot:de lucrările 
serviciului silvic. e 
„La. teritoriul neagricol :nu s'au” făcut, decât două 

diviziuni : una, a suprafeţei apelor, care coprinde toate 

ale Statului-Major Austriac. - - a 
Restul pământului, până la limita suprafeţei: totale 

a judeţului, lam atribuit, după cum e şi firesc, clă- 
dirilor, oraşelor, drumurilor: de tot felul, minelor și ca- 

„xierelor, precum și pământurile neîntrebuinţate, făcând - 
din toate acestea o singură coloană, (No. 10), fiindcă. 

„nm eră posibil nici absolut necesar, din punctul de ve-   „ dere al studiului nostru; să determinăm, subdiviziunile 
“acestei grupe. ... dă e a 

| 

o. Pi A 

  

"* 1) In anul 1906 sa.tăcut revizuirea acestei statistici, însă 
„numai pentru pădurile Statului. : 

| . _ e Da NE ” Dia „



„ 

1 'Pabela No. -1.coprinde, după cum se vede, o parte cu 
.- „cifre absolute şi-o alta cu cifre proporţionale, în care : 
“se arată cât ocupă la:%/0, fiecare din diviziunile ce 

- le-am enunțat mai sus. o 
-Cu -aceste lămuriri, credem că citirea tabloului 6ste 

lesnicioasă și deci, în analizarea lui, nu avem nevoie, 
"să ne'oprim decât la datele generale. 
“- Meritoriul României se împarte, după cum rezultă . 
din această tabelă, -în 9 973 663 hectare pământ a- 

Ă gricol şi '3 044 037 hectare pământ neagricol. La. 100 
; “deci din saprafaţa totală a ţării, pământul agricol 

ocupă .76,, adică mai mult de-trei sferturi, iar restul 
„1... de: 2840] este teritoriu neagricol. - 

| 11... : Proporţiile acestea, variază, bine înţeles, dela un judeţ, 
=? la altul, totuşi în afară de câtevă, excepţiuni, deose- 

: birile nu sunt prea mari. . Agricultura îmbrățișează o 
suprafaţă mai întinsă în judeţele de pe şesurile- Du- 

- “mărei, ca şi pe plaiurile Siretului şi Prutului (grupa - 
"IV 83,9%o; grupa IL 81,3%/0); ea este mai.restrânsă în: 

“părţile muntoase (grupa II 78,5%/0, grupa III 73,090), 
“foarte redusă în juaeţul Tulcea, din cauza bălților şi 

" Deltei Dunărei, care ocupă mai mult de jumătate din 
suprafaţa districtului. 
" “Simţitor sub media ţării apare proporția pământului 

„agricol în judeţele Mehedinţi şi Prahova; dacă lucrul 
va, fi în realitate astfel, el nu poate fi atribuit decât. : 
multor râpe, 'ponoare şi locuri sterpe care ar abundă 
“în munţii acestor ţinuturi. Se poate însă, ca să fie la 

-- mijloc şi 0 eroâre,_din cauza prea+ scăzutei evaluări 
___“'ce s'a făcut la Păşunile din: aceste judeţe, unde faţă, 

“eu cercetările anterioare, statistica din 1904 dă -dife- 
„ zințe mari, dela simplu la îndoit. - . 

-- Cea mai mare parte a pământului agricol din România 
„„este ocupată cu arături; în anul 1905 ele s'au întins . 
“pe o suprafaţă de peste G: milioane Nectare, reprezin- 
tând 46,%/, din teritoriul ţării şi din acestea.b 476 166 
sunt hectare sămănate,iar restul de 525 249 s'au. în-' 

o 
: vegistrat ca pământuri lăsate spre: odihnă, adică-ogoare 

-: abiă 209/0 din întinderea, teritorială; astăzi, după 46 * 

sterpe, bătături, toloace. 
Comparaţiunea cu trecutul ne va dovedi în mod iz- 

_bitor, ce: creştere considerabilă a luat agricultura la - 
„moi, în privinţa terenurilor arate. Dacă ne raportăm 

" “lar anul 1860, când la întocmirea statisticei agricolea . 
ajutat şi recensământul general, găsim că pe, atunci 
în Moldova, Muntenia şi Basarabia întreagă suprafaţa 
arăturilor ocupă 2494220 hectare, " reprezintând de 

ani; arăturile îmbrăţişează, precum văzurăm, peste '6 
-- milioane hectare, adică 46,0%/; din suprafaţa, actuală 

“-a ţării. Creşterea este de 240 la sută 1). .  - | 
"Dacă, cercetăm coloana 13, găsim câ acum suprafaţa, * 
arăturilor. este relativ mai mare în judeţele din şe- 
surile Dunărei -(grapa IV, 469,700), cari constituesc 

;- 2 “ţinuturile, cele mai bogate şi productive din România. 
În 'Teleorman arăturile se întind astăzi peste mai mult, 

„de “trei sferturi diu teritoriul judeţului şi “aproape a- 
- celaş procent se întâlneşte în Romanați. şi în Ilfov. În 

": nici un district din?această grupă, afară de Brăila, pro- 

sa 

porţia nu e mai. mică; de 609/; (în Brăila o întindere 
“mare de pământ fiind supusă inundaţiunilor,. serveşte 

;:- ca” păşune). Iu al- doilea plan, ca extensiune a arătu- 
+ vilor, se” notează judeţele de pe şesutrile Siretului și 

" Prutului (grupa I, 52%/6), şi anume observăm, că cu cât 
;. “mergem spre :sud, cu atât arătura se întinde. Mai mici 
-., sunt procentele locurilor'arate în districtele dela munte 

(grupa II 21%; grupa III 28,4/0); de remartat. ju- 
dețul “Muscel unde proporţia. nu atinge nici 8%, pă- 

î..* mântul fiind încă pe o mare întindere acoperit cu păduri 
- a pi . zu Pa . 

1) In lucrarea noastră ăsupra Recensământului populaţiunii 
„-. din:4899 am arătat raportul intim ce există între desvoltarea- - 
.. agriculturei și înmulţirea populaţiunei şi cum tocmai jude. . 
” ".ţele, unde suprafaţa arăturilor s'a extins, tocmai :e 

- “un spor. mai mare al numărului locuitorilor. : 

  

trivă ele iau extensiuni din ce în ce mai mari. -. .. : 
'Precând la coloana ogoarelor sterpe, vom reaminti + -. 

“numai acele terenuri cari sunt pe rod, sau sunt; suscep- - 
” tibile de a da rod.. Sau exclus în: consecinţă! viile 
” Aloxerate, -părăginite cu totul, în cari, nu se mai fâce: 
“cultură de viţă, ci “mai mult de porumb:sau de fânețe. --:   le acuză : 
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şi utilizat ca islaz. pentru vite. In. Dobrogea, arătu- » . . 
rile sunt mai dezvoltate în. Constanţa, unde iau 61ofo 

din suprafaţa judeţului, în timp ce la: Tulcea procen- : 

Am „văzut mai sus că din totalul arăturilor, ogoa- 

tul scade la,'23., din cauza abundenței apelor şi a te- i 

xenurilor mlăștinoase. î iii 

rele sămănate ocupă aproape 5!/, milioane hectare, sau . 
în procente 91 la sută, pe'când ogoarele sterpe sau . 

Intinderile cultivate şi productive sunt mai mari în ju-. - 
- dețele de pe şesurile Dunării; cea mai vastă supra- - 

„ locurile lăsate. spre odihnă nu reprezintă -decât dp... E 

față de cultură -se observă în jud. Ialomiţa, eare stă -. 
"în frunte cu 427501 hectare sămănate, înaintea Dol- 
jiului care are 389949 ha,, înaintea Ilfovului 333 $34  ..: 

hectare: și înaintea Teleormanului 320 440 ia. In Mol- . 
dova semănăturile cele mai întinse se fac în Covurlui, : | 

Dorohoi, Botoșani, Tecuci, pe. suprafeţe mai. mari-de -.. 
130 000 hectare; În judeţele de munte culturile anuale 
sunt, bine înţeles, mai: restrânse. În Dobrogea dimpo- 

cele ce am spus mai sus.cu privire la veracitatea ci- .. 

în 1906 prin liste nominale şi buletine individuale la 
marii agricultori. Cum însă întocmirea acestei statistici. .. 
apare pentru prima dată şi com despărţirea. sămănă- 

în care s'au pus, este în practică dificilă de făcut, mai 
cu seamă la micii cultivatori, credem că cifrele înscrise 
în această coloană trebuesc admise cu oarecari rezerve, . 

până la, confirmarea- lor prin alte cercetări ce se.vor.- 

„ “face de aci înainte. Este desluşit că în această.ra-.. 

brică s'a înţeles a. se coprinde toate pământurile care 
au stat spre odihnă” în cursul anului 1905, adică bă- 
tăturile, toloacele, ogoarele sterpe." - | 

7 . . 

Fără a:mai intră în consideraţianea cestiunei, dacă; . -: 

aceste ogoare sunt utile sau nu agriculturei noastre, - 
„cercetând rezultatele obţinute, constatăni că piopor- - 

'“ţional: cu arăturile lucrate şi. seminate,' locurile .de o- 

dihnă au ocupat o suprafaţă, mâi mare în judeţele din. 

grupa I, a şesurilor Prutului şi Siretului, unde avem, - 

la, 4 248 406 hectare semănături, 117 884 hectare cu : SE 

-bătătură şi toloacă ; cu alte 'cuvinte locurile de odihnă . : .-. 
reprezintă a 12-a parte (8,ob) “din totalul -arăturilor. . - 

turilor, din punctul de vedere al felului pământului . i 

” frelor înfăţişate, cari sunt rezultatul cercetării făcute ..- -.. 

In judeţele din Nordul : Moldovei, precum în Dorohoi, *- 3 

Botoşani, Iaşi, această 'proporţie trece peste 1bb.. -. 

mult de o zecime-din suprafaţa arăturilor este lăsată, 
“spre odihnă.  Semnalim cu curiozitate, că proporţia 

[N pr 

_* Mai importantă decât în grupa I se arată afi în- =: .. 
tinderea, Jocurilor de 'odihnă în grupa IV a judeţelor -: 

din şesurile Dunării, pe unde am văzut că se faccul-:. -.. 
turile cele mai mari. Aci avem în total 278630 hec-—. : 

tare ogoare sterpe faţă cu 2414072, adică, ceva mai -i 

ogoarelor „sterpe 'apaer mai mare în jud. Ilfov,- unde... ..: 
- fiind dată. scumpetea şi căutarea pământului, ar fi greu - -.. 

de admis ca locurile de-odihnă să fie respectate- pe o... : 
suprafaţă aşă de întinsă. 'Tot astfel în Ialomiţa şi “Te-.. : . 
leorman se vede că proporţia ogoavelor 'sterpe trece”. . 
peste o zecime din întinderea, arăturilor.. Cu toate a- - 
cestea și în statistica agricolă din 1892 se indică că. * 

ginea Dunării. - - | a. 
_ogoarele sterpe sunt mai, întinse în judeţele de pe mar- - . 

ap 

După arături, coloana următoare din tabela --No. 1. „i 

NI 

pi Ne | Pa CI aa TE 

- este consacrată sădirilor, cari.au coprins viile, livezile; - -.. 
“de pruni şi grădinile cu-alţi pormisroditori. Nu vom: : 

- întră aci în amănunte, fiindcă ne rezervăm a studiă la 
" locul său fiecare categorie din aceste culturi, dar vom .. 
“menţionă că în privinţa viilor . cercetarea, 'a- coprins!. , 
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Livezile de' pruni au fost socotite după arătările admi. 
„nistraţiilor comunale, care 'au ţinut seamă de lucrările 
"Ascalai,, şi au socotit după legea fiscală, că 600 pomi 
„Sunt coprinşi întrun hectar. In fine pentru ceilalţi pomi : 

- fructiferi, ne-am călăuzit, precum am. zis mai sus, de-. 
cercetarea făcută de Serviciul Agronomic, în! cursul . 

"anului 1905. S | 
Examinând coloana 3, constatăm că sădirile ocupă a a. . > XV în întregime o suprafaţă de 184807 hectart, repre- 

zintând 1,4%, din întinderea, ţării. Suprafeţele cele mai 
însemnate se întâlnesc în judeţele din Carpaţii Mun- 
tenii, (grupa III, 84418 hă. sau 2,070), şi mai cu: 

“deosebire în judeţele Prahova, Muscel, Vâlcea, şi (Gorj, 
care se ştie că sunt bogate în livezi de pruni. De ase- 
menea sădirile sunt bine reprezintate în câtevă judeţe 
din Carpaţii Moldovei, precum în Putna şi din şesurile 

"Siretului şi Prutului, unde găsim încă, podgorii renu- - 
mite în Iași, Fălciu şi 'Pecuci, grădini cu pomi roditori 
în Vaslui şi livezi de pruni în R.-Sărat. 

In judeţele de pe şesurile Dunărei, sădirile sunt mai 
* puţin. întinse; livezile de. pruni și grădinile de pomi 

mai: rare, podgoriile sunt distruse de filoxeră, “iar re- 
constituirea, lor merge foarte încet. Cifre mai impor- 
tante se notează în judeţul Teleorman, în care via, este 

„încă în cultură, în Dolj, Romanați şi Olt. Din Do- 
brogea, judeţal "Pulcea pare a fi mai bogat în sădiri, 
„aci s'au înregistrat aproape 5000 hectare” acoperite 

„_cu.vii şi-pomi roditori. 
i 

" Fâneţele naturale: au ocupat în 1905 o suprafaţă, 
totală de 491 126 hectare, reprezintând 3,5%/, din în- 

"-tinderea ţării. Dacă cercetăm datele din trecut asupra 
acestei culturi, constătăm că ea merge înapoi, fiindcă 
an cu an se sparg locurile acoperite cu fânaţ, pentru 

„a se face arătură şi cultură cu plantele care par mai 
“ ventabile. Câtevă cifre vechi ne vor pune în evidenţă . 
„acest fapt: la 1860 fânețele naturale se întindeau pe 
1046 610 hectare și însemnau în proporţie 8,as0,o din. 

*suprafaţa teritorială ; în statistica agricolă din 1892 .. 
ele sunt trecute cu:550 560 hectare, te arată deci o 
scădere la jumătate din ceiace fusese cu 32 ani îna- 

- inte, iar proporţia față cu suprafaţa, ţării: se redusese 
cu mai puţin de 5%. Dar dela, 1892 încoace, fânețele 

: naturale continuă a, scădeă: în 1900 erau 539 626 hec- 
tare, în 1903 numai 503 656 ;-în' anul următor, când 
statistica s'a făcut nominal nu s'au găsit decât 466 209 

„hectare. E ie 
Nu întră în rolul nostru aci de a face consideraţiuni 

mai largi asupra acestei constatări, nici de 'a o pune 
+ în legătură cu starea, vitelor ncastre şi cu cestiunea - 
„hrănirei lor. Ne mulțămim deocamdată a, scoate la i- - 
„veală faptul că fânețele naturale se împuţinează din . 
ce în ce mai mult în ţara noastră. : 

Din cercetarea situaţiunii actuale (coloana 5) reiesă, . 
că locurile de fânaţ sunt mai întinse în judeţele din 

„„. Carpaţii Moldovei (grupa II. 7.590) şi: cu deosebire 
» „în Suceava, unde proporţia lor trece peste 130% din - 

„ suprafaţa judeţului. În Carpaţii Munteniei fânețele . 
sunt bine reprezintate in Muscel 'şi Prahova, mai-slab 
în Mehedinţi şi Dâmboviţa. - - 

Intre districtele cu multă arătură din Moldova şi 
-cele din Muntenia apare mare diferință sub raportul . 
„culturei fânețelor. Pe când la nordul Moldovei locurile 
acestea de cosit mai sunt respectate cu oarecare _vi- 
'goare, dovadă că întâlnim procente dela 5—70f, în 

"- judeţele: Iași, Dorohoi, „Botoşani, dimpotrivă pe şe- 
surile Dunărei fânețele se arată aproape în. deperiţiune, . 
căci procentul cel mai mare este de 2,0/, în judeţul 
Dolj, iar în celelalte districte nu ajunge nici la 297. 
Iată de pildă judeţul “Teleorman cu 358 000 hectare N 
locuri de arătură.şi ca: deabii 6283 hec. fânețe natu: 
rale, iată Ilfovul cu 386 000 ha. arături si cu 7787 

"ha. fânețe; iată Vlașca; iată, chiar Ialomiţa 'care'la a-'.. 

„i 

- tornice ocupă încă suprafeţe întinse   

proape 500 000". hectare „arături nu” are decât $ 000 cr 
„hectare de fânețe naturale. SR 

, 4 - , a - . 
Lucrul este cu atât mai dăunător - pentru creşterea, 

vitelor, cu cât în aceste părţi, după cum vom vedeă 
mai jos, lipsurile de fânețe naturale nu sunt compen-: 
sate nici. cu păşune, nici cu cultură de plante furagere. 
„Trecând ila coloana pășanilor statornice, -vom rea- : . 
minti cele ce am spus mai sus cu privire la, .cifrele 
înscrise în coloana 6; ele 'sunt rezultatul Statisticei . 
agricole din 1904, care, pentru că s'a făcut prin liste - 
nominale, cată a inspiră mai multă încredere, decât . 
cercetările anterioare. Cu toate acestea, date fiind greu- 
tăţile de a determină cu preciziune suprafaţa locurilor 
de păşune, nu putem acceptă aceste rezultate decât 
cu foarte muliă rezervă. - , e 

In total, păşunile permanente (islaz, suhat, - imaş), 
se întind astăzi pe o suprafaţă de 1014015 hectare,. 

„reprezentând 7.0 din întinderea, ţării. Cât au scăzut 
ele faţă cu trecutul, se poate deduce din următoarea. 
comparaţiune : la, 1860 păşiunile. permanente ocupau! 

„peste 3 milioane hectare, acoperind. aproape un sfert 
din teritoriul de atunci al ţării, în timp ce astăzi nu 
acoperă nici a 12-a parte. O a doua cercetare asupra 

„ păşunilor statornice s'a, făcut la 1899, când s'a, obţinut - 
pentru ţara întreagă un total de 1058 530 hectare. In - 
anul următor, repetânda-se .cercetarea, s'a constatat 
numai 970 080 hectare. In 1901 statistica, s'a făcut; cu 
mai multe amănunte şi a dat în total 1495 560 hec- 

„ tare, un rezultat care nu se potriveşte: nici: cu cerce- - 
tările anterioare, nici cu statistica din 1904. 

Repartizarea, pe judeţe a păşunilor din acest din urmă 
an scoate la iveală câteva fapte curioase. Ca cifre ab- - 
solute locurilor de pășune ocupă suprafeţe mari în cele . 

"10 distriete*de pe şesurile Siretului şi Prutului (grupa | 
280 449 ha.); vine apoi grupa III a câlor 8 districte! 
din Carpaţii-Munteniei cu-270 737 “hectare, pe 'când 
celelalte 8 districte mari: din șesurile Dunărei nu au 
decât 211 165 hectare ; în 4 districte muntoase ale Mol- . 
dovei s'a înregistrat 147146 ha. iar în: Dobrogea - 
104-518 hectare. a 

Din coloana 16. se „poate vedea în procente, cât. 
ocupă locurile de păşune în fiece judeţ faţă cu în- 
treaga lui -suprafaţă:. Proporția “cea mai mare se 
notează în grupa I, adică în districtele 'de pe. şe-: 
surile Siretului și Prutului, unde ştiut este că agri- - 
cultura, deși pe o scară întinsă, se face mai raţional 
decât în alte ţinuturi. Aci păşunile reprezintă, peste o 

"zecime din pământ, ia» faţă cu arături peste 200, 
“Xată în prima linie judeţul Iași cu 128 mii hectare. 
„arătură şi cu peste 43 mii'hectare locuri de imaş, care 
însemnează 15.0 din suprafaţa, întreagă a județului; 
iată Covurluiul cu procentul de 12. Botoşani cu 11.,, 
“Fălciu, Dorohoi, etc. In: toată, această, parte a ţării, 

, 
unde cultura vitelor este mai prosperă, păşunile şta- 

“Dacă trecem imediat la judeţele din şesurile Dunirii, 
- unde se face. cultura cea mai vastă de grâne, şi deci 

suprafețele cele mai mari de arătură, vom-constată, că, 
islazurile peste tot locul (afară de Brăila şi Ialomiţa) 

„sunt strâmte, nesuficiente, neînsemnate : faţă cu întin- : 
derea, teritoriului cultivat. In întreaga această: grupă - 

- proporţia păşunilor nu se ridică decât la 5.g0lo faţă cu 
suprafața, pământului, adică: jumătate din proporția ce... 

"am găsit'o mai sus la districtele din: Moldova. In păr 
țile unde cultura cerealelor e mai extinsă, tocmai acolo . . păşunile sunt mai înguste ; de pildă în Vlaşea la aproape 
315 mii .hectare arătură „nu se arată decât 11 900 hec- 

-. tare islazuri; «la Ilfov.cu 8386 mii hectare, păşunile 
au 118 mii ha., la Dolj, faţă de 421 mii hectare ară- 

” tari sunt- 26 mii păşune, iar la Romanați la 270 mii 
ha, arături nu .corespunde decât 11: mii ha,, islazuri. 
Ne: aducem aminte î nsă, că, tocmai.la, aceste districte
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„constatam mai sus împutinarea fânețelor naturale în 
„dauna, creşterei vitelor, a a 

Judeţele muntoase sunt, firește, mai bogate în pă-. 
şuni. Din Carpaţii Moldovei se ridică Suceava şi Bacăul * 
în cari imaşurile ocupă peste 40 Ia sută din suprafaţă. 
In judeţele din Carpaţii Munteniei, Mascelul stă în 
frunte cu 50 876 hectare. reprezintând -16,4% din în- 
tinderea lui; la Argeş această proporţie este de 10%, 
la. Gorj de 9%, la Prahova 8, la Dâmboviţa, 7%. In- 
doelnică „este cifra ce a înregistrat statistica din 1904 
la judeţul Mehedinţi, unde nu s'au găsit decât 16 199 
hectare pășune, inserinând deabiă 2% din suprafaţa 
lui; la, cercetarea anterioară din 1901 se înregistrase 

- 38 mii hectare, adică de 2,ori mai mult. Deasemenea . 
la. Prahova suprafaţa. păşunilor arătate de astădată e 
„pe jumătate mai mică decât aceia dela 1901; la Vâlcea 
unde proporţia lor e numai de 3o/* faţă cu întinderea 
judeţului, se arătă de trei ori mai mare în statistica, 
din 1901. | i 
„In ceiace privește Dobrogea, păşunile sunt mai în- 

tinse în judeţul Constanţa unde reprezintă 8,3%; în 
Dulcea, 'dacă am raportă cele 43 mii hectare islaz 

-.numai la suprafaţa, uscatului, proporţia ar fi de 
peste 10%. - Da | 

ka 
e * 

IE Statistica întreprinsă de Serviciul Silvic în 1900%a- 
recunoscut existenţa în România a 2774048 hectare 
de păduri. Cum însă în această suprafaţă intrau, şi 
poenile (golurile) -afiate în ocolul pădurilor, - și! în ve- 

„* dare. că aceste: locuri, cari sunt cultivate fie ca arături, 
„fie ca fâneaţă sau păşune, au trebuit să mai fie coprinse 
odată în rabricele respective, am scăzut din întinderea. 
“pădurilor terenurile existente ca goluri, lăsând deci numai 
părţile acoperite în realitate cu păduri. Cu modul a- 
cesta suprafața păduroasă a, ţirii a fost redusă, în 
tabela. noastră , la 2282 300 hectare, reprezintând 
„17,5% din întinderea teritoriului României. 
„Pădurile ocupă. suprafeţe întinse în judeţele din Car- 
paţii Munteniei. Grupa aceasta compusă din 8 judeţe 
întruneşte peste un milion hectare de .pădure, adică 
aproape 440 din totalul masivului silvic al ţării; 
notăm aci în primul rând judeţul Gorj cu suprafaţa 4 
cea mai mare de păduri (188 100 ha.); jud. Vâlcea cu. - 
175 900 ha.,-Muscelul, Prahova, Buzăul, ete. . : - 
_“Im al doilea rând vin districtele: din munţii. Moldo- 
vei (gr. I]), care de asemenea înfăţişează masivuri pă- 

“luroase în întinderi mari. Patru judeţe de aci întru- 
nesc la un loc 583 200 hectare pădure. In raport cu: 

* suprafaţa, teritorială grupa Il-a se arată mai bogată 
decât grupa III, fiindcă la grupa II, proporţiile pă- 
durilor este de 3870, pe când la grupa III nu ajunge 

„nici la 29%p. In Gorj, Vâlcea şi Muscel, cari sunt dis- 
- tristele cele mai păduroase, proporţia de mai sus va- 

“ “ziază între 40 şi 430 ; la Neamţu ea se ridică, la peste 
» 45 0h.şi dacă am adăogă şi golurile, amiputeă zice că 
din pământul acestiii judeţ, jumătate este acoperit cu 
pădure. In cifre absolute, judeţul, Neamţu posedă o 

“suprafaţă de 180 mii. hectare cu. pădure, jud. Bacău 
peste 168 -mii, Suceava și Putna mai puţin. 

În regiunile de şes masivul forestier se răreşte. Dacă 
"considerăm grupa I, ne apare mai păduros jud. R -Sărat 
în cari s'au măsurat 51 700 hectare sau 15,30) din su- 
“prafaţa lui totală. La celelalte judeţe din şesurile Si- 
vetului şi Prutului întinderea pădurilor variază între: 

- 21: şi 89 mii hectare, In regiunea Danărei, jud. Dolj, 
numără Gl 100 h-ctare, Vlaşca 45 600 hectare, Ilfovul 
are 41.000 hectare, acestea cu procente de 9—10ob,;- 
„faţă: de întinderea teritorială; în “restul judeţelor 
proporţiile sunt mult mai mici... o Oe: 

„= Silvicultura are: o. importanţă”: deosebită în judeţul. 
„““Tulcea, arde sau-găsit aproape: 99 mii hectare de pă-:. - 
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dure, ocupând deci 11,0 'din teritoriul său întreg şi 
aproape un sfert din suprafaţa de uscat a acestui 
district (1), a 

„R = N . . 

Trecând la cercetarea, datelor. privitoare la zerito- 
riul neagricol (coloanele 9—11), recunoaştem că su-: 
prafaţa “apelor din România este de 807 300 hectare, 
din care mai mult de jumătate ţine de jud. 'Tulcea, 
bogat în lacuri, bălţi, stuhării; mlaștini. Serviciul pes- 
căriilor, dela care am împrumutat aceste cifre, a so- 
cotit în judeţul “Tulcea, o întindere de 440 700 hectare 
acoperite cu apă şi care reprezintă, după cum am mai 
„spus, 51,0% din totalul teritoriilui săn. „Apele mai 
sunt abundente : în jud. Brăila, unde terenurile inun- 
date de Siret şi Dunăre ocupă până la '76 300 hectare 
(730); în judeţul Constanţa cu 55 700. hectare ape 
şi în distiictele de pe marginea, Dunărei. Cea mai mică 

- suprafaţă de apă s'a, înscris în districtul Muscel, abiă 
200 hectare. E a 

- Suprafaţa, teritoriului agricol; dedusă în chipul cum 
„s'a arătat mai sus, împreună cu suprafaţa apelor, au. 
format elementele cunoscute, care s'au scăzut din în- . 
tinderea teritorială a fiecărui judeţ; şi restul a fost 

„afectat .rubricei : clădiri, drumuri, pieţe, mine, cariere 
“şi pământ neîntrebuinţat. Toate acestea împreună au: 
„dat pentru ţara, întreagă un total de 2236737 ha, 
reprezintând 17,5%, adică aproape o şesime din supra- 
faţa regatului.. Proporţiile însă variază mult pe judete, 
după cum se poate observi, din coloana 20 a tabelei 
No. 1; cele mai mari cifre s'au înscris în Mehedinţi, 

“Prahova şi Buzău (28—320p), cele mai mici în Ilfov, 
Teleorman, Romanați, Brăila, (5—6%). Dacă este plau- . 
sibilă- motivarea; proporțiilor mici de pământuri -ne- . 
întrebuințate. (împreună cu clădirile şi drumurile, etc.) -- 

„în aceste din urmă judeţe, unde terenurile fiind foarte * 
căutate în agricultură, rămâne prea puţine pentru 
alte întrebuințări, este mai: greu de admis să se fi păs-: 

- trat încă întinderile așă de mari de pământuri sterpe . 
în Prahova, Buzău şi Mehedinţi. Am relevat mai sus, 

„că în judeţele de munte, suprafaţa, pășunilor este greu 
de stabilit în mod precis şi că cifrele înregistrate 
acum sunt mult inferioare rezultatelor obţinute la, alțe 

„cercetări ; dacă am admite, că păşunile sunt. mai în- 
tinse în aceste judeţe, decât s'au arătat în statistică, 

- S'ar scădeă bineînţeles din terenul afectat teritoriului 
neagricol și, sar micşoră deci şi proporţiile ce ni se 
par exagerate în cele 3 judeţe menţionate mai sus. 

Situaţiunea, însă nu se va limpezi hotărât, decât 
atunci când vom posedă date exacte în privinţa în- - 

7 

tinderei judeţelor şi în privinţa celorlalte categorii, . - 
în care am repartizat pământul României din punctul 

„de vedere agricol, cu mijloacele oarecum. incerte şi 
nesuficiente de care am dispus. - a 

Ă e 3% * * _ , . 

Pentru complectarea capitolului: nostru eră, indicat, | 
să .prezintăm câtevă date comparative asupra împău- . 
țirei pământului, din punctul de vedere agricol, în Ro- 
mânia şi în alte ţări. Ne-am servit întra aceasta de. 
tablourile publicate de curând. de d-nu G. Sundbiirg 
în excelenta sa carte: „Apercus statistiques interna- 
tionaux“ (Xe annte, Stockholm, 1996) şi utilizându-le - 
la categoriile în care am divizat. pământul ţărei noastre, 
am alcătuit tabela. No. 2, unde se prevăd aproape: 
toate ţările din Europa, precum şi Statele-Unite ale 
Americei de Nord. Pentru. mare parte din ţări tabela, 
arată situaţiunea, din anul 1901, pentru România, aceia, 
din 1905. e 

7 

Li 

*-- (1) Pentru amănunţimi' mai multe a se corcetă lucrările:   „” «Notices. sur les forâts 'de la Roumanie» din 1900 și. Statistica 
= pădurilor, din 1906... - a
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“Reparlizarea pământului din punctul de vedere. agricol. 

A. Cifre absolute, - Chittres absolus. « 

Repartition de la erre au point de: vue, agricole 

  
  

  

  

      

  

                
Euvopa de S. 1/4 copiinde: Francia, Italia, Spania şi Portugalia... 

„Europa Occidentală (eoprinde: Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Anglia, Olanda, 

    
N. 

    

2. 

_ Suprafa Pământ de arătură o Totalul Fâneţe Totalul - Suprafaţa 
teritorială |__Terrain de labour_ | Grădini | pământului | naturale pământului | - Alte.. pământului| 

o net apele) Şi vii |. cuțtivat [şi păşuni | “Păduri | agricol pământuri] (useaţ). 
PARILE Siperijeie St Pare Di Prairies | Forats | nuzres lisus a 

errite” | cuures | 9iseEa | 070 | zotaz |iaturetis] 797% Totar. | cdree |Snerteie 
E (avee 159 enoenene Jacheres vibe “cultive pdturagea agricole = | - der e, 

i 2 3 3 5 “G 7 S 9” 10-a 

Suedia”. . . 137860] - s150| 4 110 ao]: 36040] - 21260] 200840 260 140) 151 050 411 490 
Norvegia 321 477 6.080, 200 80 G 360 -3 760|. -68 220 “8 310] - 230 149 308 480|! 

Danemarca, +... | 38455] 23750] -2 ca -ac0  2bozo] - 2380] 2830 31480] 6530 38 010 

Fiilanda saci] sa00| 2500]. - o] 11 800]. -23500] 170000] - 205800] 26640] 31 90| 

Anglia. . ul auzea] 77030 „soul 2 880 “sa 330 114 820 11 620 207 770|. 103 3950]. Ba 120|. | | 
“Olanda, . ma | 33 0od 9 600 0 630 10300] 11 850| 2520 24 670] „1900 saszo|. 

“Luxemburg; „.. 2 586: 1220 10| - 50| _, 1280 400| __ 770|:  . 2450 aj 2 590|. - 

„Belgia. . . ci 29456] 14 930 “ad -_s20| 7 15760. 4120 z210| 25090] ca 29 450| 
„Germania... . 540743] 245 430| - 12 310 „_Gas0| - 263920] --86 630, 139960 490 510] . ++ 200, “534 790 | 

Austria. ..,.. „| 30001] 96910! - 9as0l. 6azo] . 112380]  57280|.- 97:780 267 440| - 32140]. 299 580 

Ungatia . | 924 877] -.120530. 14 ss0 Gos0| sii 970[ 75640! 90140 307.750) 16 „acanal. 324 140|, 
“Bosnia 'şi Erzegovina . 51110] „10032 1000 542]: 11 574| „11 883, 26581] 50 038 „e "51 027! 

Elveţia .. a. „| ai soul 680| 1430 420 7650) 13 620) - 8540 2980] „9 39 750 

Francia +... 506464] 2296i0| 33680] -:21760] - - 285070|. 59200] 95220 139 499) + 95 5 %) 535 030) 
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Este mai întâi de lămurit, spre înţelesul coprinsului 
acestei tabele, că suprafaţa pământului, (coloanele 11 
şi '20) care s'a repartizat pe categorii, coprinde numai 
uscatul (îa terre); am adăogat însă la coloana 2 şi 
suprafața, întreagă a, teritoriului - fiecărei ţări, adică: 
uscatul împreună cu apele. hepartizarea procentuală 
din partea II a tabelei fiind făcută numai cu privire 
la uscat, proporţiile din dreptul României diferă puţin - 
de acelea ce au fost înscrise în tabela No. 1, unde 
intrau şi apele în socoteală 1). A Mai este de recunoscut că multe din cifrele împru- 

„ mutate dela statisticianul Sundbiirg sunt numai eva- 
luaţiuni foarte aproximative, mai ales când este vorba 
despre “acele state care nu posedă nici cudastru, nici 

„nu fac investigaţiuni serioase şi amănunțite; aşă de 
ex, în privinţa Turciei, Greciei, ete. 

Să ne oprim puţin la cifrele generale privitoare la, 
Buropa întreagă, care apoi sa mai divizat în patru 

- părţi cardinale, după cum se prevede în explicaţiunile 
din josul tabelei. Suprafaţa, întreagă a Europei este 

„de 9781 915-km:, cu puţin mai mare decât aceia a, 
Statelor-Unite din America de Noră, care împreună, cu 
Alaska numără 9592588 km2. Fără. Alaska supra- 

„faţa Statelor-Unite este de 8040 088 km. Din supra- 
faţa arătată mai sus, 
9 505 894 km?. Totalul pământului agricol este de 
7 263 604 km;, ' reprezintând -cevă mai mult de trei 
sferturi din întreaga suprafaţă a uscatului. Cifra cea, 
mai însemnată se arată în Rusia, iar proporţia cea 
mai mare a pământului agricol, în afară de Bosnia şi 

„ Herzegovina, se notează în Ungaria (94 ,%).: Procentul . 
„ României (78.4%/0) se apropie de media generală a con- 

uscatul Europei se întinde pe: 
7 

tinentului. Apar .ca mai puţin cultivate: Norvegia, - 
: - unde.trei sferturi din uscat; sunt inculte; Turcia şi pe- 

ninsula Iberică. In Statele-Unite cevă mai mult de 
50% din pământ este supus. exploataţiunii agricole. 
„Dintre categoriile” pământului agricol cea mai îm- 
portantă este fâri îndoială; aceia, a, arăturilor, care s'a 
subdivizat pe. unde a fost cu putinţă, în semănături 
și ogoare sterpe (bătături, jachăre). Pământul de ară- 
tură al Europei coprinde în total 2 594 366 km?, adică 
27.3/% din suprafaţa uscatului. Lăsând la oparte vastul 
imperiu rusesc: cu 908 mii km? de semănături și 310 
mii km? ogoare stepe, cultura, se mai face pe suprafeţe 
considerabile în Germania, Franţa, Ungaria şi Italia. 
Proporţiile cele mai mari ale terenurilor semănate se 
întâlnesc în Danemarca și Belgia, unde trece peste ju- 
mătatea teritoriului; cu 50—40% se prenumeră Luxem- 
burg, Germania, Franţa și Italia; semănăturile sant - 

" puțin respândite în ţările nordice ale Buropei, precum 
Norvegia. Finlanda, Suedia, unde procentul lor nu 
ajunge nici la, 9% din întinderea uscatului. 

Considerate cele patru mari diviziuni ale continen- 
tului, pământurile de arătură coprind suprafeţe mai 

„mari în Europa de SV, unde reprezintă 36,0. din 
“total; acelaș procent scade Ja 28,0 în Europa apu- 
„seană, la, 26,, în Europa orientală, iar în regiunea de 
„Nord-Vest nu ajunge nici la 230p. 

A tveia categorie a pământalui cultivat o formează 
"grădinile de agrement şi de pomi roditori împreună cu 
viile. Aceste feluri de culturi coprind în toată Europa 
o suprafaţă de 128 660 lkm:, reprezentând 1, Qin us: | 
cat; ele sunt mai răspândite în țarile din Europa oc- 
    

3) Pentru a socoti supafnţa uscatului Cin “România am 
scăzut din întinderea întreagă a teritoriului partea acoperită 
cu apă, adică lacurile, bălțile şi albia râurilor. Stutăriile au 
fost coprinse în cifra uscatului. . 

i j | 

- de Nord" întinderea pâdurilor a, 
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“cidentală şi de sud-vest. "Para grădinilor şi a viilor 
este Italia cu 40.700 lm:, ceeace însemnează peste 140, 
din suprafaţa pământului său ; în Franţa, deși bogată 
în vii, această proporţie este de 4,0, în Spania de 3,;, 
în Portugalia de 2,; la noi grădinile și viile nu ocupă -. 

"decât 1848 km?, reprezentând -1.pb: 7 
„n total pământul cultivat se întinde în Europa pe 
o suprafaţă de 2 723 026 lkmă, adică 28,0 din întregul 
uscat al continentului este supus culturilor anuale. In 
Statele-Unite ale Americei de Nord, această proporţie * 
e redusă la 22,0%. | Dă 

Următoarea cateșorie a repartiţiunei solului priveşte 
fânețele naturale şi păşunile. In Europa întreagă s'au. 
“înregistrat 1 897 024 km2, terenuri . destinate pentru 
hrana animalelor şi din acestea proporţia, cea .mai mare. 
se întâlneşte în Europa orientală, în prima linie în Im- -. 
periul rusesc unde pământul de fâneţă şi păşune ocupă 
o suprafaţă: de 730 mii km, sau 150 din întregul te- 
ritoriu. In alte părţi proporţia acestor terenuri este - 
mai mare; aşă de ex: în Anglia, Olanda şi Elveţia, 
țări renumite pentru creşterea, sistematică a animalălor 
domestice, întinderea, fineţelor şi păşunilor reprezintă, 
mai mult de-o treime din suprafaţa uscatului ;. pe o 
treaptă, următoare se: poate pune Grecia, Ungaria, Bos-. 
nia-Herzegovina, Portugalia; România cu proporția sa - 
de 11,y0o nu trece decât în rândul al treilea. 

Sundbirg a evaluat suprafaţa fâneţelor naturale şi 
S “a păşunilor din Statela-Unite la 300 000 km?, repre-. 

zintând o proporţie numai de 40 din întinderea, teri- . 
toriului, pe când în Europa acest procent se ridică la 
140. Este ştiut însă că în America există încă vaste 
regiuni, în care w'a străbătut până acum nici un fel 
de cultură, ÎN | i | 

Pădurile ocupă în Europa o a treia parte din su- | 
prafața pământului (3 143 554 km? sau 33,00). Masivul 
forestier este imens în Rusia (1 965 300 km?, ceeace în- |! 
semnează peste 60% din suprafaţa întreagă a pădurilor 

- din continent); vin apoi Suedia, Finlanda, Germania, 
ete. In raport cu suprafaţa pământului, pădurile! sunt, 
foarte respândite în țările de Nord-Est: Rusia, Suedia, 
şi Finlanda și în Bosnia-Herzegovina, unde proporţia, 

"trece de, 400p. Până la a 5-a parte din teritoriu ocupă 
pădarile' în Norvegia, Luxemburg, Germania, Austria, 
Ungaria, Elveţia, Serbia, Bulgaria, etc. România cu 
cu cele 22 823 Im? nu trece “decât în al treilea, rând, 
proporţia -sa fiind apropiată de aceea a, Franciei, Bel- . 
giei, Spaniei. YPările lipsite de păduri sunt Anglia, 
Olanda şi Danemarca. In Statele-Unite ale A mericei. 

fost, socoțită de Sună- 
birg la 2 milioâne klm pătraţi, reprezentând 26, oh. 
din întregul teritoriu. E O 

Cu categoria pădurilor se desăvârşeşte grupa pă- 
mântului agricol, al cărui total în cifre „absolute şi - relative a, fost încris în coloanele 9 şi 18 din. tabela, .. No. 2. In Europa pământul agricol însumează, precum âm văzut mai sus, 7263 604 km?, adică ceva mai mult 
de trei sferturi din total ; în Statele-Unite (fără, Alaska) teritoriul agricol ocupă până acum “aproape 4 milioane de lm?, adică numai 530 din suprafaţa uscatului. 

Din aceste cifre se deduce întinderea, celorlalte pă- - mânturi, cari nu intră în teritoriul agricol ; în Europa, ele sunt aproape de 2! |, milioane km?, în Statele-Unite de 31/a milioane km:. Este lămurit că în această, ca- tegorie se coprind: pământurile inculte, şoselele şi dru- marile de tot; felul, orașele şi vetrele satelor, minele, carierele, etc,, . Ma 
| “pH



E a „CAPITOLUL II 

II _ 

Im desroltarea technicei statisticei agricole cât şi în | 
formularele ce s'au anexat la introducere, s'a văzut 

-că, pentru a se stabili întinderea şi felul culturilor 
făcute în anii 1904 şi 1905, s'au întrebuințat liste no- 
minale, în cari fiecare cultivator a fost înscris cu por- 
iunea de pământ ce o lucrează în circumscripţiunea 
comunei şi cu specificare: despre felul plantelor culti- 
vate. 'Totalul- întinderii acestor culturi, care constitue 
o exploatare agricolă, serveşte ca punct de plecare 
şi ca temelie a investigaţiunilor statistice, i 

Este lămurit, deci, în prima, linie, că exploatarea. 
agricolă, pe care o avem noi în vedere în studiul de 

- faţă, coprinde suma culturilor anuale, fâcute de un 
agricultor în comună, adică arăturile -sămănate, fâ- 

„_"neţele naturale şi sădirile.: Nu intră aci păşunile nici 
cele vremelnice nici cele statornice. -. 

. Mai este lămurit, în a doua, linie, că exploatarea a- 
" gricolă.nu trebue confundată cu proprietatea, de oare ce 
aceste unităţi sunt distincte una de alta.; în adevăr o 
proprietate poate fi exploatată de mai mulţi agricul- 
tori, cum se întâmplă la moşiile date în dijmă, şi tot.. 

' aşa o exploataţiune poate coprinde pe lângă pământul 
stăpânit cu titlu de proprietate, alte pământuri. aren- 

„date: sau luate în dijmă, ete. Este bine înţeles că stu- 
„„diul nostru nu 'se preocupă de: loc despre proprietate, 
“ci numai de întinderea de pământ care face obiectul 
exploatării agricole, independent de titlul sub care se 
stăpâneşte. 
Be. lămureșşte încă, în a treia linie, că cercetările 

statisticei agricole sunt făcute pe comune,.prin urmare * 
se poate întâmplă ca, aceiaș persoană să figureze, ca 

„exploatator agricol în. două sau mai multe comune, 
întru cât va fi posedat și cultivat pământul în diferite 

"părţi, ca, proprietar sau ca arendaș. . 
Cercetând. exploatările . agricole din . România, - se 

„ impuneă dela început să facem o diviziune din punctul 
de vedere al mărimii lor.” În raport cu mijloacele ce 
ne stau la dispoziţiune, am stabilit o primă diviziune 
în exploatări agricole mari, sub care am înţeles acelea, 
care au o întindere dela 100 hectare în sus, şi în 
"exploatări agricole mici 'coprinzând acelea în întin- 

- dere de mai puţin de 100 hectare. Neapărat că această, 
- repartizare are un caracter convenţional şi că în fixarea 
„ limitei de .100 hectare ca despărţitoare: între marea şi 
„ mica exploatare, am ţinut seamă mai mult de împreju- 

„ zările de natură generală decât de condiţiunile speciale 
“şi locale, deşi sunt judeţe şi localităţi unde această 

"=. margine ar trebui mărită sau redusă; așă de ex. în 
Dobrogea, este cert că proprietatea mare ar. trebui. să - 
înceapă dela o limită superioară de 100- hectare. In 

- interesul însă al uniformităţii am păstrat o măsură. . 0. d 
unică pentru ţara, întreagă. , e „- 

Tabela, No, 3 conţine numărul, suprafaţa. şi: repar- 
. .. e . ” . ” x Ă ” i ii 
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"NUMĂRUL ȘI ÎNTINDEREA EXPLOATĂRILOR AGRICOLE. 
1 

tizarea exploatațiunilor. agricola în mari şi mici; după - 
elementele. înregistrate de statisticele din 1904 şi 1905. 

In anul 1904 numărul exploatărilor agricole din toată - 
ţara s'a ridicat la 1026 837, dintre cari 4119 erau: 
„dela 100 hectare în sus şi restul de 1022 718, mai miei 
„de 100 hectare. Procentual avem deci 0., exploatări 

* 

„se prezintă pe judeţe şi pe grupe suprafaţa culturilor - 

- cifre sunt în Tulcea și Covurlui. 

mari faţă de 99, exploatări mici. În anul următor, 
numărul exploatărilor mari a sporit la 4331, iar acel | 
al micilor exploataţiuni a scăzut puţin, la 1 013748, 
“dând un total de 1018079, întru câtvă, inferior celui: 
constatat în anul 1904. Procentele însă au rămas neschim- 
bate, atât întru cât priveşte cifra totală cât şi repar- 
tizavea parţială pe judeţe, care de altminteri nu pre- 
zintă decât mici variăţiuni dela un judeţ la altul; în 

100, afară de districtul Constanţa, unde vedem figu= 
rârd întrun an 1» şi într'altul La... 

“nici o parte a ţării exploatările mari nu ajung nici la - 

Ca, cifre absolute, cele mai multe exploataţiuni mari 
“se găsesc în jud. Ilfov, Dolj, Constanţa; cele mai 
puţine în 'Lulcea, Muscel, Vâlcea şi Gorj. Dintre exploa- 
tările mici, numărul cel mai mare s'a, înregistrat în - 
jud. Dolj, dată: fiind şi întinderea considerabilă de pă- - 
mânt agricol ce posedă acest district; g ; cele mai mici: 

“Suprafaţa totală a culturilor anuale din ţara întreagă 
a însumat în anul 1904, 5 906645 hectare, iar în 
1905 a sporit 6 129099 ha. Am arătat în partea intro- 
ductivă, cum a variat această cifră în ultimii. cinci ani, 
cu o tendinţă bine accentuată de a creşte mereu şi de 
asemenea, în capitolul precedent am .indicat modul cum 

anuale..Nu vom mai reveni asupra; acestor fapte, decât 
pentru a pune în evidență progresul considerabil ce 

"Va luat agricaltara noastră față cu trecul cel: depărtat. 
Dacă ne oprim la anul 1862,: pentru care - posedăm 
datele 'cele mai vechi şi întru. câtvă mai complecte, - 
putem întocmi următorul tablou de comparaţiune: 
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Culturile Culturile 
„ anuale din anuale din Creșterea întindere 

Diviziuni istorice 1862 1905 culturilor anuale 
. o „Hectare . Hocetare în Ilectare La 9% 

Moldova (fără Basarab.) 1185 240 1634714 449474 37,0 
Munt.-Mare (fără Dobr.)  1239900.2786 030 1546130 124,1 
Oltenia. . ..„.„..... 538800 1099863 561063 1047 
România (fără-Basarab. . : _- , 

i şi Dobrogea) 2 963 940 5 520 607 2556 667 86,3 

Din cifrele acestea se poate constată că în timp de 
49 ani, culturile anuale an crescut în România (con- 

< . 3 _sa HI . 
siderată numai partea țării.care a rămas neschimbată 
ca teritoriu în acest interval) cu 2556667 hectare,. . 
adică 86,9%/. Pe divisiunile istorice adoptate mai sus, se: 
observă că sporul a fost energic în districtele dintre 

„Milcov şi Olt, unde stu “înregistrat 124%, pe când în _ 

2 

.
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E . Repartizarea culturilor anuale 

TABELA No, 3 “Anul 1904 
  
  

  

  
    

    

  

    

  

  
  

    
  
            

      
                        

  

                                        

NR Exploataţiunile dela Exploataţiunile mai mici Totalul exploataţiunilor 
102 hectare în sus de 100 hectare . . taci | 

Exploitations au dessus de Fxploitations au dessous de | - Total des exploitations 2 
100 hectares__ 100 hectares . o 

EX S & Întinderea | Intinderea |. | - - ȚLa 100 ha din în” 
= 5 - a i i „Îl tindere revine: JUDEŢE E € lsu rafața cultivată |. - || Suprafaţa cultivată Numărul La 100 din ele Intind Sur 100 ha. 
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“Moldova din cauza extensiunii relativ mare ce 'luase 
de pe atunci agricultura, creşterea n'a dat decât 37%. 
iar în Oltenia suprafaţa culturilor s'a îndoit, 

- Cu o altă. ocaziune!) am “arătat ce apropiere isbi- 
todte există între desvoltarea agriculturii, manifestată 
bine prin cifrele din tabloul precedent, şi între înmul- 

-- ţirea, populaţiunii, câre se face de obicei cu mai multă 
“intensitate în ţinuturile unde sporesc și forţele eco- 
"nomice. | | 

Revenind la 
„cifrelor privitoare la întinderea, exploataţiunilor, găsim 
„că totalul de 5 906 645 hectare, la care s'a. urcat supra- 
„faţa culturilor anuale din 1904, se repartiză în 1 934 317 
ha. aparţinând exploataţiunilor mari şi în 3 972 328 

ha. aparținând exploataţiunilor mici. Procentual daci 
„exploatările mai mari de 100 hectare reprezintă aproape 
- o treirne din suprafaţa cultivată, iar restul de două treimi 

„sunt ale micilor. agricultori. Cam tot în acelaş chip 
“se înfăţişează şi repartiţia culturilor din 1905, unde 

cei mari au 2083 598, hectare sau 34%, iar cei mici 
dispun de restul de 4045 501 ha. san 66%/e. 

„Distribuirea acestor proporţii variază mult dela un 
judeţ la altul. Sunt localităţi unde exploataţiunile mari 

“ preponderează, aşă de ex. în Nordul Moldovei întâlnim 
procente de 50—55 (Botoşani, Dorohoi, Iaşi); în vestul 
districtelor de pe şesurile Siretului şi Prutului” și în 
mare parte din şesurile Dunării exploatarea mare repre- 
zintă 30—40%, dir. totalul întinderilor cultivate; în. 

„Ilfov si: Ialomiţa ea a trecut în 1905 de 470/.. Cele. 
mai slabe procente se întâlnesc în Vâlcea, Gorj, Mus- 
cel precum şi în “Tulcea, unde exploatarea mare nu 
figurează nici cu 10%/o. a 

Este de observat că în amândoi anii consideraţi în 
tabloul nostru, proporţiile, după care se împarte întin- 
derea;: exploatărilor “în mare şi mică, se: păstrează. 
aproape. neschimbate, accentuând totuşi în anul din 
„urmă o'tendinţă de creştere la exploatările mari, care 
au luat mult din sporul ce s'a constatat, în suprafaţa 

“culturilor. In adevăr, exploatările'mici au trecut. dela, 
3972 328 hectare cât ocupau în 1904, la 4045 501 ha. - 

mari au - în 1905, (spor de 783000 ha.) pe când cele 
crescut dela 1 934 317 la 2 083 598 ha. (spor de apr. 
150.000 -ha.) In procente însă, variaţiunile dela un an 

„la altul sunt mai puţin sensibile. 
Tabela No. 3 mai "prevede, în coloanele 4 şi 

*.exploataţiunilor, este "mai mult. o medie abstractă, 
întru cât grupările făcute sunt prea largi, dela 0 la 100 

'şi dela 100 în sus la. mii de hectare; cu toate acestea; 
ea e suficientă pentru a arătă cum variază dela judeţ 
la judeţ mărimea, gospodăriilor agricole. | 

Im ceea-ce priveşte culturile mari, media obţinută în 
1904, în ţara întreagă, s'a fixat la 470 hectare deo 
exploatare, iar în 1905 ea a crescut la 481 hectare. 
“Media, României este depășită cu mult în districtele 

„ Ialomiţa şi “Brăila, în care suprafaţa ce revine la o 
exploatare mare trece peste 830 hectare, de asemenea | 

„în Teleorman și Vlașca, Dorohoi, Botoşani şi Iaşi, Co- 
"*vurlui şi “Tecuci; aci avem medii cari variază dela, 
-.550—6b0 ha. Se apropie de mijlociă ţării judeţele: 
„Fălciu, Tutova, .R.-Sărat, Dolj şi Ilfov... 
"Sub această mijlocie a, ţării stau districtele celelalte, . 

+. „dar mai cu seamă judeţele dela munte (Muscel, Vâlcea, 
Gorj,. Bacău) şi cele din Dobrogea. Pe grupe, întin-! 
derea medie a exploatărilor agricole dela 100 ha. în 
sus, se arată mai mare în grupa IV:a şesurilor Du- 
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d) Vezi Introducerea la Recensământul populaţiunei Româ: 
„nici din anul 1899, pe. XXI și graficul No,-1.: a 
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tabela No. 3, în continuarea, analizei 

7, ce 
întindere revine în mijlociu de fiecare exploatare mare. 

“şi mică. Este cert că această medie fiind rezultatul. 
- împărţirii suprafeţei totale cultivate prin numărul: 
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"|. “tatelor “obţinute: de investi 
|” finanţe şi: ale noasire,. ne vora - incerci 

- de ei dela marea proprietate plus a 

. cestiunea. repartiţiunii proprietă 

2 

mării, mai restrânsă în grupa V a Dobrogei şi în grupa - 
III a Carpaţilor Munteniei. E . Sa 

" Suprafaţa niedie ce 'revine la o exploatare mică a fost, 
pentru 'țâra întreagă; în 1904 de.3 hectare: 88 arii, 
în 1905 de 3ha,;98 arii. Aceasta însemnează; că cu 
tot pământul ce sătenii obicinuesc a luă în-arendă sau 
în dijmă dela marii' proprietari, şi cu toate că în câl-. 
culele noastre intră şi gospodăriile mijlocii dela 10—100 
hectare, totuşi media unei exploatări nu ajunge: la . 
4 hectare. De 

Judeţele în care această medie este cu mult. depă- 
şită sunt în prima linie cele din: Dobrogea, unde: sta- 
tistica agricolă confirmă existența unei proprietăţi mij- -. 
locii bine reprezentată; aci "media unei exploataţiuni 
se apropie de 14 hectare. In a dona linie se notează 
Brăila, cu aproape 8 hectare şi în general: celelalte dis- . . 

„tricte de pe şesurile Dunării, în care media .exploată- 
rilor mici trece regulat peste 4 ha. In Moldova, atât 
în judeţele muntoase cât şi în cele de șes, -exploată-: 
rile agricole sunt mai mici; singur Covurlaiul .face 
excepţie, fiindcă găsim aci o medie de peste 5 hectare. 
Mici sunt de asemenea şi exploatările . din Carpaţii 
Munteniei, unde mediile oscilează între 2, ha (Muscel) .».. | 

“şi 9, (Buzăul). Aa i 

” Pe grupe, media cea mai scăzută din 1904 s'a înre- . 
gistrat în grupa II, urmează apoi grupa III, grupa. ], 
a IV şi V-a, care e cea mai mare. lot această gra- 

" dare se păstrează şi în anul următor, cu deosebire numai 
că mediile sunt întru câtvă urcate, din cauza, exten- 
siunii culturilor. E 

Incercându-ne a pune în: comparaţiune rezultatele: 
date de statistica agricolă, cu privire la repartiţiunea, | 
gospodăriilor agricole „mici, precum şi la mărimea ce ! 
revine în mijlociu de exploatare, cu acelea ce van găsit 
la evaluarea, întinderii pământului agricol cu ocaziunea 
Recensământului fiscal din 1905, dăm peste o ăpro- 

„piere izbitoare a datelor, cu toate că mijloacele de.:" 
investigaţiune au fost cu totul deosebite în aceste donă - -* 
lucrări, care s'au 
de alta. | . | 
„După Recensământul fiscal «proprietatea» mai mică . 

de 100 hectare, coprinzând pământurile de .arătură, : 
fânețe, livezi de pruni şi pășune (fără vii), reprezintă o: 

- suprafaţă de 4 181 104 hectare aparţinând la un număr 
de 1054001 proprietari, ceea, ce: în mijlociu revine 

„întocmit “absolut, independent. una; 

câte 3 hectare 97 arii de. fiecare. După Statistica. -: 
agricolă din 1905 «exploatările mici» am văzut Gă ocupă 
o întindere de 4 045 501 hectare aparţinând la, 1 013 748. 
exploatatori, ceea, ce dă o-mijlocie de 3 hectare 98 arii, 
„adică acelaş rezultat ca la ceealaltă investigaţiune, 
Concordanţa aceasta este cu atât mai curioasă, cu cât 
termenii comparaţi nu sunt absolut aceiaşi : la, Recen-,. 
sământul fiscal. este vorba, despre proprietatea tere- 
nului cultivat, lipsind însă din întregimea pământului 
agricol viile; la noi e: 
agricole, care de obiceiu,. la micile gospodării, sunt mai 
mari decât întinderea, -proprietăţilor, fiindcă în. csle 
dintâi se coprind şi pământurile arendate . dela alţii; 
dar între elementele considerate: de noi nu. intră locu-. rile de păşune, care s'au socotit, la recensământul fiscal, - 
Prin urmare eliminând elementele comune : 'arăturile, .: fânețele şi livezile de pruni, şi întru cât rezultatele: ce ne înfăţişează cele două cercetări sunt: aceleasi: ar 
urmă „să admitem că întinderea . păşunilor micilor agri- cultori este egală cu: suprafaţa, pământurilor arendate 

ceia a viilor. Nu. 
re pentru a veri-  : 

contribui să “elucideze - : 
ţii, în întregimea ei... 

„posedăm încă toate datele trebnitoa 
fică această deducţiune, care: ar con 

Cât privește proprietatea. mar 
Saţiunile. ministerului de 

i a-.0 face îni'ca- 

     Î
 

este vorba, despre exploatările i 

4 

? 

e, comparaţiunea rezul- .! .



pitolul următor, deşi termenii sunt şi mai diferiţi, 
decât așă -precum i-am văzut.mai sus, la mica. exploa- 
tare. | 

. ă %* E * 

Gruparea, exploataţiunilor agricole dela 100 hectare 
în suszfiind prea largă și mijlocia obţinută pentru o: 
„exploatare, prea abstractă, am. căutat să, le subdivizăm 
după importanţa lor, ceea-ce ne-a îngăduit a face sta- 
tistica, nominală întocmită în anul 1904. Dăm în tabela 
No. 4 pag. 50—51 rezultatele obţinute prin reparti- 
zarea, gospodăriilor agricole mari în următoarele ca- 
tegorii : dela, 100—199 ha., dela 200—499 ha, dela 
500—999 ha-și dela 1000 ba în sus; se specifică în 
această tabelă -numărul şi întinderea; exploatărilor de 

„Becare categorie, precum. şi suprafaţa mijlocie ce re- 
vine la o exploatare. . | Îi i 

Considerând rezultatele generale pentru ţara în- 

+ 
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treagă, constatăm că cele mai numeroase exploatări - 
mari sunt dela, 200—499 ha., în -care categorie s'au 
înscris 1495, pe-când dela 100—199 s'au înscris 1 444, 
iar dela 500 999 ha. numărul exploatărilor este de 
752 şi dela 1000 Pa. în sus avem numai 428 exploatări. 
Ca număr deci, exploatările se divid astfel: categoria, 
I şi l-a iau mai mult; de o treime, iar celelalte două, 

- categorii mari reprezintă împreună 28,/0 şi anume . 
„III-a 18 şi a IV-a 104.. 

Nu tot astfel se înfăţişează repartiţia acestor cate- 
gorii de exploatări din punctul de vedere al întinderii, 
căci pe când numărul lor merge cam descrescând, su- 
prafața creşte pe măsură 'ce se măreşte categoria. Așă, 
prima categorie care întruneşte gospodăriile 24locii 
între 100 şi 200 hectare, ocupă o întindere de aproape 
200 000 ha:, adică deabiă 10%/, din totala suprafaţă a 
marilor. exploatări; iar media, ce revine de o exploa, 
taţiune este de 138.ha. A doua categorie cuprinde 
gospodăriile măricele, dela 200—500 hectare, cari se 
întind pe o: suprafaţă de 475416 ha., reprezintând 
aproape un sfert din totalul exploatărilor mari; media,   de exploatare se ridică aci la 318 ha. Ina treia catr- - 
gorie, unde intră exploatările mari dela -500—1000 „exploatare. . 

N - 

ha., s'au găsit 522 720 hectare, adecă cevă mai mult de 
” un sfert din întreaga suprafaţă, cu o! mijlocie de 695 
hectare de o exploatare. In fine, a patra categorie, - 
care imbrăţişează exploatările foarte mari, dela, 1000 - 
hectare în sus, cuprind 736 664 hectare, reprezentând . 
38,%/o din totalul suprafeţelor şi dând: o mijlocie de: 
de 1721 hectare pe exploatare. - | 

Când privim resultatele. acestei repartizări a gospo- 
“dăriilor mari pe judeţe şi grupe, suntem isbiţi de 
variațiuni mari atât la citrele absolute cât și la" pro- 
cente. În :ultima, categorie dela 1000 hectare în sus,. 
cele mai numeroase exploatări (61). s'au înregistrat 
în judeţul Ialomiţa, pe o suprafaţă de 117 751 hectare, 
ceea, ce dă mijlocia de 1930 ha.; vin în urmă districtele 
Teleorman, Brăila, Vlaşea, Dolj. In acest din urmă - 
judeţ media este de 2 384 ha. de exploatare, cea mai 
mare din toată ţara. In Moldova media unei -exploa-. 
taţiuni de. această categorie se urcă la Tecuci şi la 
Covurlui la 1863 ha. . i 

Procentele sunt bineînţeles în „legătură cu această 
” distribuţiune: iată jud. lalomiţa şi Brăila unde ul- - 
tima, categorie întruneşte aproape ? treimi din supra- 
faţa, totală a marilor exploatări; în 'Peleorman şi Pe-- 

- cuci trece de 509, ; în Ilfov ea, reprezintă numai 31%, . 
- fiind întrecută: de categoria precedentă a exploataţiu- 
nilor de 500—999 hectare. 2) 

5) Ar fi fost, credem, indicat, ca înainte de a termină 
„ acest capitol, să prezintăm câteva date comparative cu pri- 

vire la repartiţiunea după importanţă a exploatărilor agri- . 
cole în alte ţări. Comparaţiunea însă eu România nu se poate 
face bine, în starea actuală a lucrurilor, din cauză că termenii 
sunt diferiţi. In adevăr la noi, ca bază a exploatărei agri- 
cole, s'a luat numai întinderea culturilor anuale fără păşuni | 
şi. fără ogoare sterpe, pe când în mai toate celelalte statis- 
tici se consideră întregul teritoriu agricol, adică inclusiv pă- 
şunile statornice şi vremelnice și uncori chiar și pădurile, 
Am. arătat însă mai sus, pentru ce, din "cauza nesiguranţei 
cifrelor, întinderea păşunilor s'a neglijat în statistica noastră 
Cu toate acestea vom încercă, în'capitolul următor, să pre- 
zintăm câtevă date de comparaţiune între România și prin- 
cipalele ţări străine, insistând mai ales asupra modului de =. 

. 
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TABELA NO. 4. 

STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI. 

- Repartizarea exploatațiunilor mari după întin 
Repartition des grandes exploitâtions selon 
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derea pământului cultivat în anul 1904 
V'Etendue des cultures faites en 1904 -.- 
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"CAPITOLUL IV 

LE . ——_———— 

- Regimul de exploatare este diferit, în agricultura, 
noastră după localităţi şi după regiuni. Sunt, în adevăr, "numeroase modurile în care se poate face exploatarea “pământului, din punctul de vedere al titlului posesiunii; în afară de cultura, directă, în regie, făcută de însuşi proprietarul pământului, pământul se cultivă în arendă pe bani, sau se dă în di) jmă cu plată în natură, în parte, ete. Este ştiut că 
cu dijmă prezintă modalităţi multe şi variate. “. Cercând a pătrunde cu investigaţiunile noastre în' modul de exploatare, am căutat să simplificăm condi-! - ţiunile sau telurile de cultivare şi.pentru aceasta am stabilit numai trei 
Zura directă, în care pământul a fost lucrat de însuşi proprietarul lui, fie singur, fie ajutat de familia sa, sau cu alți lucrători salariaţi 2. Cum însă se întâm- -plă ca exploatatorilor direcţi să nu le ajungă pământul lor propriu, ei iau în arendă sau cu alte „condițiuni terenuri de cultură dela alţii; pentru aceştia am pre- - _văzat o_a. doua grupă: 
In fine sunt pământurile 

" prietarii lor, acestea intră, în grupa a treia, în care se cuprind atât arendaşii cari contractează în bani. loca- ţiunea, terenurilor cât și cei care iau pământul cu dijmă sau prin alte învoieli agricole. Pentru exploatațiunile mai mici de 100 hectare, statistica agricolă din 1905 

«proprietari şi arendaşi». 3. 

a deosebit pe aceștia din urmă în carendaşi din lo-. calitate», adecă locaitorii din comună care au lucrat pământul proprietarului 'de. moşie sau al altor săteni; Şi în «arendaşi veniţi din alte părţi»; 
“din comunele învecinate care au luat 'cu 
sau -cu bani pământurile de cultură fie prietari, fie dela cei mici... - 

Nu vom intră în 
„se face" cultura pământului în aceste diferite .moduri _de exploatare, 

- fost până acum cercetată, după cum am arătat în ca- pitolul introductiv. Ne vom limită, dară, să “expunem 

dijmă, în parte 
dela marii pro- 

numărul exploataţiunilor care fac parte din fiecare ca- |: tegorie, deosebit pentra cultura. mare şi “pentru cea mică şi să arătăm ce întindere ocupă fiecare din aceste feluri de exploataţiuni. Ma | In privinţa numărului exploataţiunilor din anul 1905 am alcătait tabela No. 5, divizată în două, părţi : una „cu cifre absolute și alta ca proporții. 
Intrând în amănuntele împărțirii exploatărilor mari, constatăm că în ţara întreagă din cele 4331. exploa- taţiuni cari se întind" dela, 100 hectare în sus, 1 753 sunt căutate de proprietari, cari-cultivă numai moşiile lor, 33V aparţin la proprietari cari mai iau cu arendă, pământari străine ; în total deci 2 083 moşii căutate „de proprietari, faţă cu 2 248 exploataţiuni cultivate de arendași. In procente această situaţiune se traduce 

  

mai ales contractele agricole | 

grupe principale și anume : 1. Cu - 

căutate de alţii decât de pro- 

adecă locuitorii . |. 

amănuntele condiţiunilor, după care . 

fiindcă această importantă, cestiune na, - 

  
„peste 52%. 

  

  

Olss sunt cultivate de arendași, 
mai mult de 
arendașilor. 

“ Pentru buna înțelegere a lucrurilor, repetăm că aci nu se cuprind decât exploataţiunile mai mari de 100 
hectare de cultură : anuală, 
fânețe, fără păşuni şi fără păduri; 

„mărul moșiilor căutate în regie ar fi trebuit să fie ne- “greșit mai. mare, dacă am fi considerat şi terenurile ”. păduroase şi islazurile, 
trebue de asemenea să 

„cât unele din ele fiind date, | sătenilor, intră în categoria. exploataţiunilor dela 100 hectare în jos. o - . “Dar cifrele de mai sus sunt destul de -elocuente, . „pentru a idemonstră ce extensiune mare are în agri- cultura noastră sistemul 
comparaţiune cu situațiunea, agriculturii din țările -străine credem că nu vor 
menii comparativi nu Sunt; pretutindeni exact aceiași, întru cât în celelalte state 
teritoriu agricol, iar nu numai culturile anuale „In Germania, după recensământul agricol din 1895, din 1 25 061 exploataţiuni dela 100 hectare în sus, an număr „de 15 401 sau găsit cultivate în 
prietarii lor, iar restul face parte din cultura indirectă; prin urmare' cultura directă 

„cea indirectă 3840, 1). 
„În Anglia, după statistica, 

- găsit 18 787 exploataţiuni mai mari de 300 acre (120 - „ha.), din cari 3017 în cultură „făcută de înşişi pro- -prietari, 1 225 în cultură mixtă 
şi 14545 în arendă. Procentul: 
date este deci de 779/0. .. - e In Ungaria, ancheta agricolă din 189 a dovedit - existența, a 13 949 exploataţiuni mai mari de 200 Joch. + (apr. 100 ha.) care 
țiuni căutate de înşişi proprietari, 394 3 215.cu un caracter. mixt (cultură directă și indirectă) şi 2 944. exploataţiuni ținute de arendaşi. Procentul. - acestora este deci numai 2107; în tim 

MODUL DE EXPLOATARE A PĂMÂNTURILOR CULTIVATE 

astfel: 48, la sută din moşii sc află în cultură directă; 
sau cu alte cuvinte 

jumătate din moşiile ţării sunt în mâna, 

adecă arături, sădiri şi 
că prin urmare nu- 

iar numărul moșiilor arendate. 
fie în realitate mai mare, întru 

în loturi mici, în căutarea 

arendăşiei. Câteva date de' 

fi inutile, cu: toate că ter- . 

se are în vedere . înțregul .- 
ca I- noi. 

regie de: înşişi pro- * 

reprezintă acolo - 61,;5%/ 

agricolă: din 1896, am. 

(directă şi indirectă) | 
exploataţiunilor aren-" 

se împart astfel: '7 396 exploata- 
de usufructuari, 

p ce la noi trece 

Fără a mai insistă asupra faptelor ce se: desprind din aceste 'câtevă date comparative, să revenim la, si- tuaţiunea ţării noastre şi cu ajutorul coloanelor 11 şi 12 din” tabela No. 5 
rile 'pe judeţe. Cultura, directă cuprinde un număr mai mare de exploatări în 

„ seamă în "Tulcea, 
- de asemenea în Gorj am găsit 84,13%/0, în Muscel 76,2; - 

să urmărim, cum se prezintă lucru- 

districtele Dobrogei şi mai cu 
unde s'a notat procentul de 93..5%/o; 

  

1) Die Landwirtschaft im Deutschen Reich. Berlin „1898.
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„Numărul exploataţiunilor agricole 'în 1905 clasificate «după felul lor 
Nombre des exploitations agricoles en 1905 et. leur reparition d apres le mode d' exploitaion . 

TABELA No. 5. 
  
  

  

  

  
  

  

  

                          
  

        
  

          

- i „NUMĂRUL EXPLOATA ȚIUNILOR ÎN ÎNTINDERE DE | CIFRE PROPORTIONALE 
„__ EXPLOITATIONS AGRICOLES OCCUPANT UNE SURFACE DE “CHIFFRES PROPORTIONNELS r 

- "100 HECTARE ȘI MAI La 9 din ex | La de din 6x- 
"JUDEŢELE MULT. Ă MAI MICI DE 100 HECTARE Dloctaţiunile ploalaţiuniie La 2, din to- 

- 100 hectares et au dessus Au dessous de 100 hectares . . : - i dela 100 ec mai miei de tale, exploata- 
îi ŞI . e a EC - anmiy Sur 100 ez- |Sur 100 des ez-| Sur 100 du Sl. 3 RPR Arendnşi (dijmaşi)| '&: : || TOTALULI ptoitations “|| ploitations | total des ez- 
GRUPELE DE JUDEŢE | „8 |-e 5 „8 Ep Feriniers S. exploata. | az dessus de || az dessous de|| ploitations , | | 83 1-3 5 SS la 3 = ţiunilor  |2100_kectares ||_100_hectares - , 3 N E 38& ea = = 8 > 3 It =? Poti = i = 3 Ş = 7 = = 

D&partements : => 25 ; îs EP. & S 3 | 58 agricolo E 3 3 E Ş 3 E & 3 28 [5 sa | Ss sl, în | SS TOTAL js ? |£ es e [5 la a [E 2 
. et SS la 2 = la o 2 £.| se des ezploilsâ |s Sos? ls$3la -* la Ş LIRI ot '|â3 aa o & d 8 23 33 s$ Ș 3483 lo. 8 238 otel a o 8 . ; SE lol. o d la a “e Sp. tations [SmE SE ES ISIS Se I3 3 Groupes de Deparlements o 155| oo XE lg |sssl 23.| ES 3e agricotes [3 8 SS ZE Sg sa 3 S3l os - a 23 ua 3 Ei sai: = = aS5 =" 88| Za = Rl SA 

53 89| E£ | ses] 35 | E*9l as [se | ses |ezSi 53 s jest es esse] ess DD RR] SR IES] OS | &| AR PER 46| jâ?5 joi îi 8 SA 
mai ip 2 3 4 5 6 1, 8. 9 „10 ii 12 13 14 15 16 

PI „1” Dorohoi . ....-: 35| 6 i 104|. 145, 12 204| 11 122 4 180|; 1 089|. "28 740| .28 28| 7172 -8i 57 18 43 8130 18701: 
3 2 Botoşani. 37| ti 88, 136| 10 271| 12873 2 758| 1551 27 592| 3529] Grill Bta] 157|] 8105] 1555 
23 3 laşi a. o o 36| -3| 92|. 114) 11 632| 8 543| : 38971 1263 25 416] 17121 828! 793| 207| 796| 2064 
23 4 Roman „, ...-. 34] 1[ 63| 98 10 254| :7 212| 2867] :.680| - - 21111) 35] ao 83 12| 168| 8290i 1710 
ir 5 Vaslui. ., .. 46| 2| . 77 125! 10 652| 7177 2772! 506|. 21 232| 3830! 61 co, „8t 37| 15 53| 819| 15 
o & G Fălciu... ... 26| :4 58 , 88 13 122| 4617 1 441| 1032 "20 300| 313| 65 ai] 87 76|. 12 25|] 87-s5a| 1247 
= - 7- Tutova ... 52| 8 68 128| 10 753| 6285 2 575| - 691 20 432| 4688] 5312! 839| 1605]. 8368] 1682 
2 w 8 Covurlui, , .-. 35| 10, : 65 110 8 581| 6064 1 641|  '585 16 981| . 409| 59 oa! 86 s1| 135. 865| 1349] - 
Ș -9 Tecuci, ,..... 49|. 9 "43 9+| 9759| 9351 1 768| 1257 22 229| Bios] 45 Ti, 86 33| 137| 8620] 130|: 
„10 RSărat . , i... 95| 9 94 _ ăi 11 768| 11 779 3 332| 2 594 29 671|--5253| 4747 19 89 20 ui „9 71] 2029] 

„Grupa. 418| 63| ” 752|: 1233 108096) 85 023| 27 231| 11 251| 232 5or| 233734) 390| 60% 835| 16s5| sa2il 16] 

2 1 Suceava . .“.| 0] 7]  a9]- 96|.13 506| 7583] . 507] 393 23585] 48| soi] sis 80] oc] sa 
z9 2 Neamţ .... 24| 6]: 48 78, 19 564| . 6 087 900 906 21 535| 386| 6131 932| ss 9326] 64 
e 3Bacău ..... 25| 1|. 43 89, 23 637| 9322: * -1870| 1138 „- 86056] -5ls|' 483iil 914! 836| 9153]. Sa7 
3 ZA Putna . .. 24| 5 50| : 79| 19920| 4912| 1447] 8417 27 205| 3671|..6325| 91 ss] . Bac]. 91 as]. 82 

Grupa II... . 133| 19| ' 190 312| 76 927 27 904 5 724| 3294! - 773839 114181] Adis 5555) 920| 7o] "97a4| Sos" 

, „| 7 ă | ” .. . . 7 AR , . 

| 1-Buzău 73| 16| - 102| 191] 17 676| 104171 : 4485] 1038] - 33 807| . 460| 5340! 8357] 1643 8336]. 1Gosl. - 
m 2 Prahova... 71] 12 92 175, 29 461| 13 904 4 859| 2 183 50 582| 47 a|' 5257 86o3! 1%oiil 85590] 1110 

3.2 3 Dâmboviţa: . . 63|; 9 51| . 123| 19598] 17189] -,4229| 1496 42 635) 585| 416| 86sal, 133] 86as| 1355| 
g 5 4 Muscel ...., 28|  5| 1..10| - 43117371] 5015 606 504| 23 539| 764| 93261 95os| 4 72] 952| 176 
E -5Argeș .". .-. -| 3118] 37] - 76| 23 533| 11 043| 1664] 655 „36 971| 5f'a2l 4868! gari! :629] “933|: Ga7 
S£ - 6 Vâlcea, ... . 17| 2 19|. 38| 28 290|. 9203 1 875| 652 40058] 5000] 5000] 93|. Gail 93ei| :'6a6 

„7. Gorj , . .î |. 35| 4] 7| ““46|27688| 7977 1265] -'381| 37 357| 84a| 1522] 9559] dar] Sos] aa] 
8 Mehedinţi . . .] - 2 10| - 57|. 199 27 817| 15 899| 3274| 1622 48721 47 71| .52.29| 893! 1007] 89 83| 10a7|. 

Grupa III... .| 360) 66| 373 ” 191-434 90 647| - 22257) 8531] 312869]: 313670] 535| 4652 906| 9sil 90| Is: 

_ - i . - | , - ” i | iu - N 4 E - | | , | a 3 

"5 1Dolj .. - .. 141| 32 100 273 31 413| 24 7604 6179! 1524 -64 153]. 63371 36 53, 8794! 1206|| 878|. 1216 
"ă 2 Romanați .. . : 95| 24 80|. 199, 18 959| 17.913 2 198| 1 160 40429] 590|. 40201 9ics|. 8asi 9tus|' 8s: 
5 3 O... ah. 88| 14 -57| - 159| 14 632 9 457| ” 2378 510 27136] 6451-3585) 8925! 107 891|: 10 
A. 4 Teleorman. ... 66| 15|. 110 191| 19 562| 16 053 5 401| 2148 43 355| 42| 5759). 825| 1739 8233] 17cail.- 
O. -5Viaşca 1... .] 62-14 115 soal. 16 029| 15 496| + '6024|.1 343 89083] 395| 6021) Bo! 189| 80asi 1915 IN 
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în Olt Giuu, 0/,. Sistemul arendăşiei în exploatările mari -. - - 799 996 hectare, s'au „înserio ca fiind cultivate în regie, este dezvoltat pe regiunile: Siretului şi Prutului, unde- de către înşişi propriet Către are daci 7 male . : IPP a x . . . ost cu â i! « «ŞI, 'Ocente 
din 100 moşii, GL sunt date în arendă; dar cu deo are au tost cultiva lire a ȘI An 

| sebire“în judeţele "din. Moldova de “Nord „proporţiile: deci, :8;39%/, aparţin culturii direote, iar Gera cul. transpiră o-situaţiune caracteristică : iată jud. Iaşi cu turii făcute prin sistemul arendășiei 2). Repetăm încă 
un procent de 83 %, Dorohoiu cu 72%/, Botoşani și - odată că în datele de mai sus nu se coprind nici pă 
Roman cu peste 64%, Fălciu cu 66%, Vaslui :cu 02%, | șunile, nici pădurile; cercetarea Segal, Prezan ete. Şi în grupa Carpaţilor Moldovei cultura indirectă “|. am mai zis, la Ne arie anale, a da buri, ri 
a pătruns adânc, de oarece găsim că în Neamţu 61%/,. şi fânețe. Aceste ci e, ! na [ e ex en- 
în Putna 63% din numărul -moșiilor sunt: date în | - siunea mare, ce o are la noi :sistemul de exploatare 

“prin arendăşie, în moşiile mari, fapt ce fusese pus în 
arendă. e a „- Pee ante il a ei pri ANI | In districtele muntoase de dincoace de Milcov, si- evidenţă din impărţeala numărului acestor exploatări - tuaţiunea variază după caracterul topografic al jad --, după: felul lor. a N - la an . a Dacă am urmări şi aci comparaţiunea - rezultatelor la 
țalui; acolo unde este şes mult, sistemul . arendăşiei .. 
înfloreşte, aşi în Buzău şi Prahova şi chiâr în Mehe- 
dinţi; în părţile cu adevărat muntoase cultura directă | 

“este mai frecuentă, după cum.am- constatat la Gorj şi 
Muscel. a - 

Pe şesurile Dunării lupta între cele două moduri 

“care am ajuns pentru România cu aceia ce se petrece 
în alte state, concluziunea ce s'ar desprinde ar fi aceiaşi 

“pe care ne-au dat'o constatările noastre precedente, a- 
nume că în'nici 'o țară, unde cunoaştem relaţiunile ex- 

- ploatării agricole, afară de Anglia, sistemul arendirii 

  

    

de exploatare pare încă încinsă, dar victoria înclină . moșiilor nu este prăcticat pe o scată atât de întinsă dejă în..cea nai mare parte către .sistomul arendășiei, - ca la noi. SR a pe care îl găsim în plină floare în jud. Ilfov şi ve- |. „In adevăr, iată ce găsim in Imperiul German, după cinele sale: Ialomiţa: şi Vlaşea: Cultura directă mai, | recensământul agricol din anul 1895. Exploataţiunile „rezistă cu oarecare vigoare în Olt şi Dolj. - --]-- dela 100 hectare în sus coprind o suprafață de 11 031 8%, Intru cât priveşte repartizarea exploatărilor mai | hectare, . (inclusiv păduri, pășuni, etc.); din „această “mici de 100 hectare, situaţiunea se înfăţişează cu totul | sumă o întindere de 8915 681 este căutată direct de altfel. Din-1 013 748 gospodării agricole mij'ocii şi mici - însăşi proprietari, iar restul de 2 116215 hectare date am găsit: 541 005 căutate de înşişi proprietarii, 333 482 - | în arendă. Prin urmare suprafaţa exploatată de aren- în care proprietarul a, mai închiriaţ şi alte pământuri _! - daşi reprezintă de ubia. o câncime (exact 19..%) din „străine, iar restul de 139952 sunt ținute în arendă “totalul proprietăţii agricole mai mare de 100 hectare, sau dijmă și anume: 101 400 de localnici și 37 852 de iar cultura directâ”restul de patru cincimi. Mai mult locuitori veniţi din alte părţi. Procentul exploatărilor: încă, comparaţiunea pe 'care. o face autorul stadiului căutate în regie se ridică în această categorie a cul- | citat între situaţiunea din 1895 cu cea, anterioară din turii mijlocii şi mici la 96.25%, pe când cultura îndi- | 1882 dovedeşte că .procentul culturii indirecte este în rectă, în arendă sau dijmă nu reprezintă decât 13,750/0. descreștere, fiindcă mai înainte fusese 22 29%. . „Această situaţiune decurge din firea lucrurilor şi nu In Anglia, ţara clasică a culturii indirecte, . găsim are nevoie de.multa explicare, Totuşi sunt de notat |: după ancheta jăcută în .1895, că exploataţiunile agri- două fapte importante, care se desprind din cifrele de | . cole mai mari de 300 acre (120 hectare) ocupau'o su- “mai sas: 10 că ăvem un număr destul de important - |. prafață de 8916981 acre (Lracru — 0,0 ha), dim care “de agricultori mici 333 482, carii nefiindu-le îndestul pă- | numai 1 886 179 acre se exploatau direct de proprietari, mântul lor propriu, sunt, nevoiţi să ia cu arendă sau cu “iar. restul de. 7030 802 acre ecran date: în arendă. Aşa dijmă, etc., alte terenuri de cultură fie dela proprie- |. dar din 100 hectare proprietate agricolă mare de abiă tarii cei.mari, fie dela. alți săteni, desigur însă că în o 1l,3%/0 sunt căutate în regie, iar proporţia culturii prin „Proporţie mai mică dela aceştia din urmă decât. dela . | arendă se urcă la 7809. e e A cei: dintâi. 2 Statistica agricolă. dovedeşte existenţa -Relaţiunile din Ungaria sunt cu totul altele. Aci, unui număr de 139 292 cultivatori fără pământ, care “după ancheta, făcută în: 1895, s'a constatat că exploa- lucrează în arendă, în dijmă sau lă parte, terenurile “taţiunile “mai mari de 200 Joch cadastrali (ceva mai altora, ducându-se chiar și: prin alte comune, atunci : |: mult: de „100 ha.) cuprind - în total 10 milioane hec-. „când nu găsesc de închiriat în localitatea unde trăese. tare, din care moșiile arendate: sunt în întindere de | Dar fără îndoială, numărul acestor” agricultori fără |: 1.737 000 hectare, adică 17,/j, pe când cele căutate pământ trebue să fi mai mare în realitate, decât cel." | . în vegie reprezintă 8263 000 hectate sau 52,6%/o: arătat de Statistica, agricolă, care na înregistrat decât: Comparaţiunea Ungariei cu țara. noastră este destul „numai pe exploatatorii direcţi, sau indirecţi, fără a | de izbitoare: la-noi arendaşii' cultivă aproape “două ținea seamă de. lucrătorii, agricoti salariaţi, care ne- | _Zreimi din întinderea moşiilor (exact 61,5%), pe când greşit măresc contigentul locuitorilor rurali "neîmpro- în Ungaria de-abia 0 şesite. (exact 17,0]0) se exploa- prietăriţi. | a ae "|... +ează-în arendă, iar.restul de 82,6%/0 se caută în regie. - Exploataţiunile agricole mari şi mici la. un loc dau-|. Fără a mai insistă asupra ' caracterului particular un total-de 1018 079, . din cari 85,99%0 aparţin cul- | -ce înfăţişează situaţiunea dela:noi, vom intră în anali- turii directe, iar 14%70 sunt ţinute în arendă, dijmă. |. zarea: mai. amănunţită 'a tabelei No.-6 sub: raportul sau prin alte învoieli. e ? modului de exploatare a moșiilor pe județe. In privinţa , x „| aceasta coloanele.5 şi G'ne. arată ca condiţiunile va- - __ - E . „Piază foarte mult dela osregiune la alta şi chiar dela Suprafaţa culturilor anuale ce a fost îmbrăţişată | un district-la altul. In Dobrogea unde cultura în regie de aceste exploataţiuni mici şi mari în anul 1905 sa |: este aplicată pe o scară întinsă fiindcă aci proprietatea - „ridicat în total la cifra, de G 129 099 hectare. Tabela | mare este îngustă şi latifundiile. aproăpe necunoscute, No. 6 (pag. 55) ne arata pe judeţe şi pe grupe, cum se |. proporţia culturilor directe În proprietate atinge pro- ' repartizează această suprafață cultivată pe de o parte |. porţia de 70, şi în Tulcea: trece peste 3 sferturi. între mari şi micii cultivatori, pe de altă parte după | In restul: ţării cultura, indirectă predomină în cea felul exploatărei. - „- i | | Ia 3 Să analizăm mai întâi cifrele care privesc exploa- |. 1) Recensământul fiscal din 1905 a găsit aproape aceleași tarea mare, dela 100.hectare în sus. Intinderâa ei co- rezultate în privinţa modului de exploatare a proprietății mai i . întrea să < . x . i de. ar ă di Xe reni- 
prinde pentru ţara, întreagă 2 083 598 hectare, după cum tului impozabil ese calu toi “ ge Ce osii a-     am văzut în capitolul precedent -Din această cifră însă“ | - rendate.. (Tab. XIII), 4 
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. | ; . . . .. r. _.pe : | u “A n Intinderea. exploataţiunilor agricole clasificate după felul lor în 1905 

- Surfaces des exploilations agricoles en 1905 et leur repartition d' pres le mode d exploitaiion 
TABELA No. 6. - 

E Exploatailuni dela 100 fiectare în sus | Exploataţiuni mai mici de 100 fiectăre Totalul Exploatatiunilor. Agricole 
JUDEŢE - | Exploitations -au dessus de 100 hectares -]. Exploitations au dessous de 100 hectares - Total! d s exploitations agricoles 

i Cifre absolute | La. Cifre absolute  |- Lao Cifre'absolute |. La%, 
Ii N N A 7 7 7 N . : = . — 

. mn | _ -A - ” -. . = E e 

CRUPELE DE JUDEȚE BC Ig A. B Cc lslg A B |.C lg. 
Mai N ie ş ” > 9 | Ă 3 

5 „* | Culturi în | Culturi 2 [8 | Culturi în |. Culturi. E [E sl Cuttari în | Culturi [2 | 
2] -DEPARTENEAMTS  |proprietatetîn pământi. ..- Ş |& : |proprietate, în pământ 9 |&E Iproprietate|în pământ 9 lă 
9 - ” - arendat | TOTAL e lzaul arendat | TOTAL £ | 3 arendat. !' TOTAL = la 
3 ed Cultur es Cultures LE [2 3 Cultiur es Cultures - E loa Cultures Cultures a 12 3 
x _ „ ” 2 i cu terres — - ci. n 7) — = 3 ... ă — - 

E Uroupes de Diparlemenls proprici€ | afrermges-| N. 5 2 5 | propricte a/rermes 3. = 3 proprici€ affermees, 5 |5 5 
z — a E [9 — Es 3 [9 Hectare: O „. Hectare LO Ă __Hectare O 

1 2 3 4 516, 7 8 9 i 12 1314 15 | 16 

1| E Dorohoi 18737] 61 643| * 80380/23a:|7665]- 47382] 27373]. 7475663281360]  G6120| - 89016] 155 1364262]5758 
[2] E Botoşani. .| 23335] 60254]  835894279517205] 44474] 22694] : 67068 66a113369] 67809]  82847| 15065714501|5499 

3 laşi... 14 512|” 55 398|  09905,2070[7924| . 48907] - 23523]  724306759:32u7| 63419] 78016] .1423985/14se|55u 
3| 2 Roman : | . 13741] 21458] 35 199390:[60o6] - 50405] - 14907| 543812,7255(27a3| : 53146| - 36365] - 89511|5927[4063 
5] E Vaslui. . 17 634|  30231| 47 865]36&(6316| ' 50312  17623| . 67 935|7400|259:] 67 945|. 47855! 115 800(58c7[4133 
6| E Fălciu”: . |. 10198|- 36233] - 464312196|78o1]  50454| - 17220]  6767317456(254| -G0652].. 53452] -114104,5315(46a5 
7-22 Covurlui . 2-98 453]  -39 563| -- 68016]41 8315817]  57261l 20872] 78133173al26c5l 85713]  .60.436| - 146 150.58 65141 35 
38|. a Tutova 19155] 44267] 63 422]3020]6980| 65587] -23246| 88 833|73aaf26u7] 84742] ' 67518] 152255,5500[44a4| 
9| 'E& Tecuci. ...| 26363! 30519] 56 912li6ael53ce] 63999] 23172 -- 87171|7312i965s]' 90362] .-63 721| '1414082:6272]3728] 
0| 2 R--Sărat :..|  31818|: 50274|* 82122(3878(6122| : GI 329| -51150| -112479(54s2(1549] - 93178] 101424] 194 601l4768(52a2]- 

Grupa I| 203976). 429865] .633 8413215167 | 529 110|- 247650|  770.790|686s|3133| 733 056| - 677 545] - 1404 6315219147 5 
| o , - _ - E _ -, : Ă - „pa 

1| 5 Suceava ...! 17145]. 18912] 36 057]t755]52a5] . 62734] 11841] .74575lasie]i5ae] 79870] 30.753] 101 632|7220l2780| 
2] 2. Neamţ - -[-. 9631] 18996] 28 627(33cs(6636] 55515] 11074] 66 589/83a7l1663| 65146]. . 30070] *.95216/68u2/31ss 
3] :=, Bacău . .:;| *12399[* 13 425| 25 82418o:i6199] 72984]: 18099!  '91 083|802|19se| 85383! 315241 116 907[730s126a6|- 
1] E Putna . . . 9137| 22221] 31 35812914|79sc] - „62 377 8194|  70571)88asi1lci| 71514]. 130415] 1019297062984 

să a - a Ă _ IN Ă Ă | i . e , . 

“- Grupa II |: 48312) .73554|* 1218663964606] 253 610|. 49 208| , 302 818]8315|16as| ' 301922| 122 762| 4246847109289 

1| a Buzău... 34 345| - “50 469| 81 813l4049159si| * 78056] . 51378] 129 484l60ail39c] 112401] "101 847). 2141 218l52acli7si] 
2] *8 Prahova . .| .23142| 37356” 60 499/3825(615] 87052] '38429| 125 481169as|30c2| 110195] „ -75 785| 185 98015925(4025 
3] E Dâmboviţa. | 141 578!. 25 788!: 40 36643611[63 89 77 199| 30293! 107 492171 a6[28a4| ' 91 777| -. 56 081| 147 8586210|3750| - 
14| Muscel - . 3760. 1417) î 5177|7260]27a7| ' 45018] * -5735|  50753/8870|ilz0] :- 48778| - '7152| 55 93018721|1270 
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„ arendaşului cel mare, care la rândul săn 

". tistica n'a putut 'să noteze, 

  

mai mare parte. Excepţiuni rari se văd în judeţul Gorj, ' 
unde sistemul arendăşiei nu a, cuprins nici un sfert: 
din totalul exploataţiunilor mari agricole şi în Muscel 
unde de asemenea proporţia avendărilor trece de 27%. 
Probabil. situaţiunea din -aceste două judeţe este de- 
terminată de existenţa proprietăților moşnenilor, . cari 
nau abandonat încă “moșiile lor, «ci le caută direct, 
chiar cu mijluacele restrânse de care dispun. 

Dacă am face o 'a doua clasă de districte, în care 
cultura, în:regie să nu fie întrecută de exploatarea prin 
„arendăşie, ar trebui să notăm judeţul Olt cu 56,3%/ 
şi Vâlcea cu 5290/. e 

Intre 50-40%, cultură directă apare mai toată grupa - 
Carpaţilor. Munteni, judeţul Dolj din regiunea șesuri- . 
lor Dunării şi câteva, judeţe din Moldova. .... 

Nicăiri însă sistemul arendăşiei. (posesiei) nn e mai 
„în floare ca în Nordul şi Estul Moldovei : aci întâlnim. | 

„jud. Iaşii, Fălciu, Dorohoiul, Botoşanii, în care trei părţi 
din moșii sunt date în arendă. 

ce a pătruns chiar şi în regiunea muntoasă a Moldovei... 
Dar exemplul s'a întins “repede și cu putere în ţinu- 

turile dela, Dunăre. Districtele cu cultură mare precum 
“sunt. Ilfov, Ialomiţa, 'Teleorman, Vlaşca, Brăila au a- 
tras de mult pe arendaşi şi astfel: proprietarii au în- 
ceput să abandoneze şi pe aci exploatarea, în regie, 

“înclinând cătră celalalt sistem, care se pare. a fi mai rentabil şi mai comod. Da 
Cât priveşte exploatările mai mici de 100 hectare, - 

tabela, No. 6 confirmă faptul în deobște cunoscut că - cultura în' proprietate formează regula; şi că majorita- 
tea întinderii pământului se cultivă 
tarii lui. Din totalul de 4045 501 hectare cât ocupă - cultura mică și mijlocie, 2 749 814 hectare s'au înscris în „rubrica, exploataţiunilor directe şi restul-de 1295 687 - 
hectare este întinderea, “pământului ce se caută în | arendă, cu dijmă sau cu alte. învoeli de către micii agricultori. La 100. hectare deci din suprafaţa, culti- -_vată, de aceştia, 68- hectare le € 
prietate şi 32 hectare sunt arendate dela alţii. 

Aci. cestiunea sistemului de exploatare nu.se mai „ prezintă, așa, cum am privit-o. adineaori, când am tra: „tat despre felul de - cultură, a 
țile mici arendăşia, este, ca, să zicem astfel, necunoscută, în sensul că sunt rare cazurile când proprietarul unui „-- pământ de întindere mică să şi-l dea în arendă la, alţii, . în Joc să-l cultive singur. Din potrivă, de regulă te- „renurile. ce le stăpânesc cei mici'sunt neîndestulătoare pentru trebuinţele săteanului și prea înguste pentru. timpul şi braţele de muncă de care dispune. El va căută deci să-și mărească cultura, învoind, fi€ cu bani, fie cu dijmă; câteva hectare din moșia proprietarului sau 

găseşte mai. convenabil, mâi cu. seamă în partea, ţării de dincoace de Milcov, ca să închirieze pământul, său, decât să-l exploateze în regie, fiindcă închirierea îi asigură mai - bine profitul şi îi procură în acelaş timp braţele nece- sare pentru cultivarea în regie 
(sistemul dijmei şi al rusfetului). . 

Aceste fapte cunoscute bine de toţi agricultorii noş- tri se oglindese admirabil în cifrele înșirate în coloa- nele '1—11 din tabela No, 6. SION „Este explicit acuma că cele 1295 687 hectare ce se găsesc trecute în coloana B sunt luate cu arendă, dij- mă, ete. în mare parte de către micii cultivatori dela: proprietarii mari. Zicem în mare parte, penitru că sta- 

chiriat de cei mici “aparţine la marâa proprietate şi câte sunt învoirile făcute între cei mici. Neîndoios însă că aceste din urmă cazuri rari nu pot reprezintă nici 20%, din total. Dacă am admite acest procent, atunci: din combinajiunea, cifrelor dela prima categorie de ex- 

  

"Mai spre Sud propor- » 
„-.. iile, ceva: mai slabe, totuși sunt destul de mari ca să |. 

indice preferința, ce se dă culturii indirecte, preferinţă -- 

  
de înșiși proprie- .. 

aparține în plină pro-:. 

a” restulai de moşie - 

cât din acest pământ în- 

"care s'ar puteă evaluă la 2 

ploataţiuni cu a doua,-s'ar puteă deduce în mod apro- 
ximativ, că întinderea culturilor anuale a, «marei pro- 

- prietăţi» (dela 100 hectare în sus) s'ar: evaluă la 
„20835984 (1.295 687—1555—3 120 148 hectare) faţă 
cu. întinderea culfarilor aiuale a «micei proprietăți, 749 814-+259 1378 008 931 

  

hectare. , Da - a 
„ Aşă dară din total de 6 129 099 hectare de sămi- 
nături, fânețe şi sădiri marea proprietate ur stăpâni, 
în ipoteza admisă de noi, pe baza, cifrelor de mai sus, 
ceva mai mult de jumătate, iar ceealaltă jumătate ar 
reveni micei proprietăţi cu mai: puțin de 100 hectare. 
Nu este însă de omis că proprietarii: mari dispun în 

„afară de locurile de muncă anuală, de păşuni vremel- 
nice şi statornice şi-de- păduri, ape, ete. că proporţia: 
în care le revine aceste alte terenuri e mult mai mare 
decât la proprietarii cei' mici, la care pământurile a- 
proape în întregime sunt afectate culturii anuale. Dacă 

„am luă: de bază, spre: pildă, evaluaţiunea întinderii 
păşunilor permanente și timporare din 1904, am vede 

„că din totalul de 11/, milion hectare, mai mult de — 

800 mii, adică 640, aparţin marei proprietăţi, pe când 
cei mici nu au decât 443 mii hectare: Tot de aseme- 
nea în privința pădurilor, este cert, deşi nu pâsedăm 
elementele distribuţiunii ei, că suprafaţa ce o stă pâ- 
nesc marii propriețari întrece cu mult părţile celor! 
mici, compuse aproape exclusiv din pădurile dela munte 
ce au mai rămas în stăpânirea, răzeşilor, care se ştie 

“că le păstrează 'în stare de indiviziune. ÎI 
Aşa fiind, santem îndreptăţiţi a, conchide, că în ceea 

ce privește întinderea «pământului cultivabil», pro: 
prietatea mare dela 109 hectare în sus întrece pro- 
prietatea. mijlocie şi mică. - . o o 

- Da aceleaşi rezultate generale a ajuns şi recensă. 
mântul fiscal întocmit în anul 1905. In adevăr proptie- 
tatea cultivabilă cuprinzând arăturile, fânețele, pășu - nele şi livezile (fără vii), care este impusă la fanciar 

- hectare aparţin: la 4171 proprietari 

moșiilor. La: proprietă- . |: 

„se: întinde 'pe 7 988 296 hectare, dintre cari 8 787 192 
mari (dela 100 

hectare în sus), iar restul de 4181104 hectare stau 
sub stăpânirea a 1 054001 proprietari. mici (cu mai 
puțin -de 100 hectare). Proporţiunea ar fi 52%/, proprie- tate mică: faţă de 48%/, proprietate mare, adică puţin | diferită, de. repartizarea ce 'am găsit-o şi noi servin- du-ne de statistica agricolă. Insă este de ținut. soco- teală, că în cifrele Ministerului de finance nu se cuprind, * „întinderea domeniilor Statului, nici a, domeniilor. Coroa-' -nei. După o ultimă, evaluaţiune, moşiile ce mai posedă Statul în partea, țării de dincoace de -Dunăre, au o „ suprafaţă, de 425 000 hectare, iar în Dobrogea de 93000 "|... hectare; la aceste proprietăţi domeniale se mai adaogă 52 000 hectare moşii ale “ € Statului cari au fost cedate 
diferitelor autorităţi pentru anumite trebuinţe. Pro- . „prietatea Statului reprezintă deci în total 570.000 hec- 
tare.. Pământul cultivabil: al Domeniului - Coroanei se „întinde pe 59 000. hectare... | 
„- Cum amândouă aceste cifre vin negreșit să mărească 

„- suprafaţa, proprietăţii mari indicată de recensământul fiscal, proporţiile de mai sus se schimbă, căci la, suma de 4 357 192. hectare proprietate mare. particulară a. Statului şi a Coroanei, corespunde. suma de 4 181 104 hectare a micilor proprietari. Suta de hectare se îm- „parte deci în i „aparţinând proprietăţii mari și 49 aparţinând celei „mici, o „repartizare card. se_ apropie " foarte -mult de rezultatele statisticei agricole, pe care   le-am consemnat mai sus. . „» Admiţând câ bune datele recensămânţulai fiscal, pe care “le-am completat cu “întinderea -domeniilor Sta- tului şi ale Coroanei, — este neîndoios -că în această cestiune exactitatea, absolută, nu se-poate căută, în Lipsa, unei măsurători . cadastrale — raportul între în- tinderea proprietăţii şi numărul proprietarilGr. este prea 

Lor



semnificativ, “pentru ca să nu-l relevăm -cu această _ocaziune. In adevăr, 'cele 4 357 192 hectare aparţinând „marei proprietăţi se stăpâpânese de 4173 persoane; „ca să facem media, ce revine de proprietate, trebue să. 
scoatem “din calcul: 
Domeniul Coroanei cu 59.000: hectare, 3) Persoanele - Juridice (proprietăţile -de mână moartă) în număr de : 416 cu o întindere de 453 272 hectare. Rămâne astful ca proprietate mare particulară, 3 333 920 :hectare apar- „ţinând la 3 755 persoane. Media, ce revine de o proprie- tate mare se fixează la, 890 hectare pământ cultivabil, o 
medie abstractă, întrucât nu ținem seamă de diferitele categorii de întinderi (vezi capitolul precedent). - _- La mica ân 
medie - de 3,98 hectare, rezultatul împărţirii - celor 4 181 104 hectare la 1054 001 Proprietizi 

Diferenţa dintre aceste 

suficient, pentru' ce marea. proprietate găseşte conve- 
nabil să înstrăineze la cei mici exploatarea unei bune 
părți din pământul lor ds cultură (peste 1 milion de 

- hectare), făcând cu. aceştia învoeli, fie în bani, fie în | „muncă, dijmă, sau alte combinaţiuni utile. Aceiaşi  di- 
„ ferenţă ne mai explică, pentru ce micii caltivatori, unii 

fără pământ, “alţii. dispunând de -un pământ îngust, - 
“faţă. cu nevoile şi cu braţele ce stau - “ neîndestulător 

gata, să-l „muncească, aleargă la proprietarul cel mare 
ca să, se Anvoiască pe câteva, hectare din terenul ce. 
acestuia îi prisoseşte 1). - SI mi 
„„ lată încă. pentru. ce. acest «mod .de «exploatare indi- ă 
rectă, oferit de - cei mari, căutat de cei mici, are cu 

“totul alt caracter, altă însemnătate, alte efecte şi: con-. 
„.secințe decât sistemul arendășiei, pe care Pam găsit: 
îmbrăţişat cu-preferinţă de proprietarul cel mare. 

_ Revenind la tabela No. 6 şi căutând să pătrundem 
mai deaproape în. cercetarea felului de exploatare a 
micilor gospodării agricole, găsim, după cum ne arată - 
coloanele 10-şi. 11, variaţiuni sensibile dela un judeţ 
la altul, variaţiuni în care se 'reflectă situaţiani par-: 
ticulare şi interesante. o a - 

In toată Moldova şi mai cu deosebire. în districtele 
„muntoase, cultura .în pământ arendat este relativ pu- 
țin: îmbrăţişată “de agricultorii cei mici. Regiunea I, 
în care intră.și R.-Sărat, nu dă ca. procent la hecta- - 
rele cultivate de cei mici: în pământ “străin, decât - 

--81,05%/0, iar” în regiunea II această: proporţie scade la 
* 16,250%'0. Cauza acestei slabe 

„ de. înstăriți, ca să nu “mai aibă nevoe de a închiriă 

  

1) Recensământulfiscal din 1005 acuză existenţa a 1.015.302 
proprietari cu ai puțin de -10 hectare, pe o suprafaţă de 
3.319.695 hectare. 

- de proprietar. A | . E 
„După datele provizorii publicate de d. G. Creangă în bro- 
şura sa: <Proprietatea rurală şi chestiunea țărănească», date: 

„„ extrase din lucrările fiscale pe anul 1896, proprietatea mică 
"până la 10 hectare se. repartiză în: Muntenia şi în Moldova: 
precum urmează: o. a i 
  
  

  

  

        

1) Statul cu 570000 hectare, 2) - 

proprietate recensământul fiscal a fixat o - 

re 2 medii: deoparte 890 he... 
tare şi de alta; 3,98 hectare ne 'explică acum: în mod - 

a acestei si proporțiuni nu 'provine din . 
„faptul, că în această parte a țării: sătenii ar fi destul . 

Media acestora este redusă la.3 ha. 27 arii . 

  nina |Nimărut)Intinae- Î,92E E9 
„CATEGORIA... - contribu: rea culti-l: contri- 

- - "roR.-:.-|abililor lvabilă în! puabil 
5 „PROPRIETĂȚILOR __ ]Ifunciatri || hectare DR Si DE || Hect.|: Arii |. 

Până la 1), hectare inclusiv ||. 6274 „ned -, a 
Peste W,—1 » > *80593|- .72370|  Il:-90' 
da. 146 667|] - 235026] “ 1| - 60, 

> 3— 4 > 3 - 171 323. 69775 3 66 
> 45 aa 440424]. 100 133 "4:18 
> 56 198658] 128364] 5] 66! 
e 7-10 > 28418] 94962 | 2 

Total până la 10 ha. încl. . ||” 905 451) 2958 411| 3 30] 
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pământarile “celor mari. Din contră, atât statisticile 
noastre cât şi tabelele resensământului fiscal 'dovedesc 

"că: în districtele din- regiunea] şi -II -exploatările și 
proprietăţile mici sunt mai înguste decât în restul ţării. 
Lipsa deci de pământ este mai simțită şi întreaga si- 
tuațiune economică a săteanului din Moldova este mai 
critică. Dar dacă sistemul exploatării indirecte nu este 
practicat, aci de către cei mici. pe o seară așă de în- 
tinsă, cauza trebue: căutată 'în obiceiurile locului. Se 
știe în adevăr că exploatarea pământului în dijmă este 
acolo foarte puţin răspândită ;: gospodarii cei mari caută 

„ moşia cu săteni, plătindu-le muncile de obicei în bani.. 
Prin urmare cultura se face deadreptul de către pro- 

“prietar și arendaş, iar micul cultivator fiind un sala- 
|  riat zilnic sau plătit pe bucata, de pământ, nu apare ca, 
exploatator în statistica, noastră decât numai acolo şi 
numai pentru partea pe care şi-o cultivă 'el. însuşi. 
Altfel se prezintă lucrurile în districtele de pe șe- 

surile. Danării. Aci exploatarea moșiilor prin darea în 
dijmă la săteni este - generalizată; sunt districte în 
care peste jumătate din suprafaţa cultivată. de micii 
agricultori este învoită dela proprietarul sau arenda- 
şul moşiei, aşa de ex. Ialomiţa şi Brăila; în Ilfov şi 
Vlașca, proporţia aceasta trece de 40%/,, iar în restul 
«districtelor din această regiune variază dela 30—399/,.. | 

„ Procentele sunt mai mici în regiunea Carpaţilor şi lu- 
ccrul-se explică. uşor: la munte terenurile de arătură . 

" fiind restrânse, învoelile agricole sunt mai rari, dijma, 
_sau arenda în bani mai puţin practicată. 

Dobrogea, se ' înfăţişează cu o situaţiune specială: 
din cauză că- marea proprietate şi marea, exploataţiune “ 
ocupă suprafeţe mici: şi din cauză că sătenii sunt mai.. 

„bine înstăsiţi, proporţia hectarelor luate în arendă de 
micii culțivâtori nu. este-aşa de însemnată: în Tuleca 
24%], în Constanţa 310j,; e probabil că o bună parte 
din acestea sunt terenuri învoite tot -dela proprietari 

-mici şi mijlocii, cari pentru motive determinate nu-şi 
“caută. singari pământul, cum .de.ex. se întâmplă cu! 
locaitorii din ţară împroprietăriți în Dobrogea, cari | 

„nu s'au strămutat încă definitiv pe loturile cumpărate 
dela Stat, ci le arendează la alţii. „a 

- “Situaţiunea, în care se află mica exploatare agricolă, 
a României după cifrele conţinute mai sus, nu se poate 
compară uşor cu aceia din alte ţări străine, pentru că 

"condiţiunile economiei 'noastre rurale sunt speciale şi 
caracteristice. Așa de ex., învoiala agricolă „dijma, - 
care este aşa; de răspândită la 'noi și tinde a se gene- 
raliză, nu se cunoaşte aproape de loc sau prea. puţin. _ 
în alte ţări, nici chiar în părţile locuite de.Români,. 
iar contractul -zis «metayage»-ce există în Franţa, Ita. . . 
lia, ete. se deosebeşte mult de «dijma» noâstiă. . . 

Cu toate acestea vom produce câteva, date compara-. 
tive culese din slatisticile străine, mai mult în scopul 
de a complectă, ştiinţele ce le-am dat mai sus cu pri:. 
vive la' modul de exploatare. In Germania, unde ex- 
ploatările agricole mai mici de 100. hectare se întind - 

„pe o suprafaţă de peste 32 milioane hectare, reprezin- 
tând 76%, din întregul teritoriu agricol al Imperiului, . 
repartizarea; după modul de exploatare se înfăţişează - 

"astfel: 29 milioane hectare: adică 90%, sunt căutate 
"de înşişi proprietarii pământalui şi numai 3!/, milioane 
sau 10”/, sunt exploatate de arendasi. - 

In Ungaria, exploatările agricole mai mici de 200 
"Joch se întind pe aproape 14 milioane hectare, repre- 
zintând 58%, din suprafaţa agricolă. Din-:punctul: de 

„vedere al modului de exploatare, ele. se 'repartizează, -. 
precum urmează : 11 509 000 hectare sunt căutate de 

. înşişi proprietarii (82 4/,),- 822 000 hectare sunt pe: . . 
seama :arendaşilor (2;2"/0) şi, 2 062 000! hectare (14.50/,) * 
„au, un caracter mixt, adică sunt exploatate de arendași . 
cari sunt în acelaş timp și proprietari. — . | 

Reţinem 'din aceste. cifre, că în Ungaria exploata- 
rea în regie la -gosgodăriile mai mici de 200 joch re- 

N



-- E | - a „ Exploataţiuni : , _| La 100 din nu- La 100 hectare 
7 Exploataţiuni Exploataţiuni căutate de propie: Totalul exploa-.| mărul exploataţii- | din totalul exploa- JUDEŢELE căutate de - [| căutate.de. |.i'joturi cu arehăa] -tațiunilor miri [nilor sunt căutate | taţiunilor aparţin 
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prezintă” aproape 

7 

83'/,, pe când cultura indirectă nu 
ia decât! 17%, din totalul hectarelor. Va să zică : 10 
la sută în Germania, 17. la sută în Ungaria, 32 la: 

sută în România. 

care 

Aceasta dovedeşte încă odaţă în- 
gustimea şi insuficiența, pământurilor de. cultură, de. 

dispune la noi mica proprietâte. | 

Exploataţiunile mai mari de 100 hectare din. anul 1904 repartizate după modul de. exploatare 

Nombre ei surtace. des exploitatione au. dessus de 100 hectares -en 1904 ei leur repariition 

TABELA No. 7. d'apres le mode d'exploitation Su 
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Inainte de a încheiă acesi capitol, vom reveni asu- 
-“pra exploatărilor mai mari de 100 hectare, pentru a - 

dă, în privinţa modului: cum se exploatează, câtevă. 
“ştiinţi suplimentare, pe care: cercetarea mai amănun- 
tă şi nominală din 1904, ne: permite, a le consemnă 
în următoarele două tablouri : No. 7 şi No. 8. 

Situaţiunea din anul 1904. aşă cum-rezaltă din ci- 
frele înscrise: în tabela No. 7, nu diferă, mult, de aceia, 
pe care am prezintat!'o în expanerile de pân'aci cu pri- 

"vire la anul 1905. Numărul exploataţiunilor dela 100 
ha. în sus eră cevă mai mic şi deasemenea întinderea 
ce ocupau eră cu. vr'o 150 000 hectare inferioară celeia, 
din anul următor, “când am .văzut culturile- anuale * 
luând o extensiune: considerabilă. Din punctul de vedere 

„al modului de exploatare, anul 1904 se prezintă cu 
„. armătoarea repartizare : 

: ha. S'au exploatat de. către arendaşi şi 173 898 ha. 
„este întinderea, exploataţiunii: cu caracter mixt :. „Pro-.. 
" prietari care țin în arendă pământuri străine ; sau în 
procente 35,, la 100 hectare stau 'căutat de înşişi pro- 
prietari, 53,5% de cătie arendaşi, 9%/, de- către: pro- 
prictari-arendaşi, Proporția, exploataţiunilor arendate - 
este şi de astă dată destul de. izbitoare. 

Dar mai interesante sunt.amănuntele ce ni le oferă 
tabela No. 8, în care exploataţiunile mari din 1904- 
“au fost repartizate în 4 categorii, după înținderea, lor, - 

"şi privite. în acelaş timp' din punctul de vedere: al 
modului: cum 'se face. exploatarea, sau mai bine zis” 
al titlului de. posesiune ce îl însuseşte marele cal- 
tivator. 

Să considerăm întâi oxploataţiuriile căutate de însiși . 
” proprietari, adică cultura directă. Cele 1 6149 unităţi, 

care s'au numărat în anul 1904, în 
-ploatare se divid astfel după, întinderea lor : (Tab. 8 A.) 

_Q)'679 exploataţiuni dela, 100—199 hectare coprin- 
“zând o suprafaţă totală de 92 799 -ha,, 
mijlocie de 122 hectar: deo gospodărie. 

de proprietarii mari, 
feţei ce le este afectată ; 

5) 568 exploataţiuni între 200—499 hectare cuprind ă 
o suprafaţă: cultivată de 177 667 ha., cu o mijlocie de 
310 ha: In proporţii. numărul lor însemnează o treime . 
din totalul gospodăriilor de acest fel, iar saprafaţa 
este a patra parte, din întinderea, 13%/ exploataţianiilor 
căutate în regie; 

__ 0) 270. exploataţiuni! dela, 500— 999 ha. se întind pe 
185036 hectare, adică fiosare are în mijlociu o supra-. 
faţă de 680 hectare. In procente numărul lor: repre- 
zintă 16% din total, iar -pământul ce, îl cultivă. ocupă : 

-.cevă mai: mult de un sfert din total; 

adică 8% din” întregul număr, însă ele cuprind supra- 
“ faţa, _de cultură cea mai mare: 231461 :ha., ceia ce 
reprezintă 35%, sau mai mult de o treime din pământul 

„cultivat, de marii- proprietari. Media de exploatațiune 
- revine. aci la 1 750 hectare. 

“Datele de mai.sus ne arată că pe măsură ce cate-! 
goria de cultură este mai mare, numărul exploataţiu-- 

"ilor. scade, 'dar atât: întinderea totală cât și proporția 
ce -ea. reprezintă cresc.. 

In “total acest fel de cultură directă însumează 1 649 
gospodării cu o suprafaţă de- 686 963 culturi anuale, 

-adică în mijlociu câte 416 hectare de fiecare exploa- . 
. taţiune, . --- 

" Alăturaa însă cu pământul de. culturi anuală, sta-. 
- tistica, agricolă din. anul 1904-a înregistrat şi întin- -- 

". derea locurilor de pășnni statornice” ȘI vremelnice 
ce aparţine : exploataţiunii mari. Utilizând aceste ele- 
mente în tabela No. 8,-facem cuvenita rezervă, asupra, . 
exactităţii cifrelor pentru motivele pe care le-am expus. 

689 963 hectare. au fost cău- ||. 
--. tate de citre proprietarii mari pe moşiile lor ; 1 073 456 

acest fel de ex- i 

ceiace dă o - 
Ca numi. 

„ele reprezintă 40,/, din totalul exp'oatărilor: căutate 
” ca întindere din totalul snpra- - 

d) A patra categorie” nu are decât: 132 exploataţiuni;. |. 

  

- înte” unul din capitolele anterioare şi asupra: cărora vom 
mai reveni. In al doilea rând menţionăm că suprafaţa 

“ păşunilor n'a; intrat în socoteală, când am repartizat 
exploatările. agricole după întinderea lor, fiindcă acolo 
am ţinut. seamă numai de pământul de „arătură, fânaţ 
şi sădiri, 

Este cu toate' acestea, de mult intetes de a cunoaşte, 
măcar. cu aproximaţie de ce suprafață de păşune dis- 
pune marea exploatare şi pentru ăcest motiv în ta- 
bela No. 8, am introdus la fiecare fel de cultură şila . - - 
fiecare categorie, câte .o rubrică specială a păşnnilor 
statornice şi vr cmelnice.. 

La cultura directă, de analiza căreia ne-am ocupat. - 
pân'acum,- distingem alaturi de cele 686 9683 hectare 
sămănături- (cu fânețe şi sădiri) lucrate da înşişi pro- 
prietari, un număr de 241 159. hectare pășune. Ra- | 

“portul.dintre aceste două cifre ne arată că la 100 . 
“hectare culturi anuale proprietarul cel mare şi-a re- 
zervat 39 hectare locuri de păşunare. Acest raport se 
arată mai mare în districtele din Moldova (e rupa Î- 
dă 45 ha. păşune la 100 ha. culturi anuale) decât în - 

“cele din Nuntenia (pe şesurile Dunărei numai 20-ha,.: - 
pășune la 100-ha..culturi); mai întinse. bine înţeles, 
„sant păşunile la, munte (grupa Il. 60 ha., 
40 ha. păşuni la 100 ha. “cnltivate) decât, la şes. 

Totalul de 241 159 hectare de 'păşuni se împarte. _- 
astfel pe categorii: categoriei de exploataţiuni - dela 
100—199 ha. îi revine 4% 927 ha. păşune (48 la 100 
ha. pământ de cultarâ) ; cele dela 200—499 au 61 884 - 

„hectare păşune (35 către 100) ; exploataţiunile mari cu 
500—999. ha. au numai 56 944 (30 către 100) și în fine 
exploataţiunile foarte mari (dela 1000 ha. în sus) dis- 

mânt cultivat (tot 30 faţă de 100). 

recen la partea B a tabelei, „No. 8,. coprinzâ nd 
exploataţiunile arendaşilor. dela “100 hectare în sus, 

_IÎn total -s'au. înreistrat 2 048 unităţi cultivând în 
1904 o suprafaţă de 1073456 hectare pământ de ară- 
tură, fâneaţă şi sădiri.  —— 

Ea 59 

grupa III Ş 

pun de 77 404 ha. pășune -faţă de 231 461 hectare pă-. 

Din acestea: a) 576 oxploataţiani conduse de aren- - 

revenind 

număr ele reprezintă 28%, din totalul gospodăriilor 
en cultură indirectă, ca suprafaţă 8%; o din tot, pămân- 
tul afectat. lor”; . 

d) 792 exploatăţiuni. de arendași” lucrează 256 568 
ha.; adică câte 320 hectare de fiecare. In „proporţii, - - 
numărul acesta însemnează „380 din total, iar Supra- 

„fața 2490; - | 
c) 429 exploataţiuni dela 500— 999 ha. au 297 671 

“| ha, ceeace revine în' mediu câte aproape “700 - ha. de: 
- fiecare exploataţie. „Procentele ;. 
ca întindere. 

„ d) 251 exploataţiuni mai mari de 1000 hectare dis- 
“pun de o suprafață de 438408 ha., adecă cu o mij- 

„ locie de 1740 ha. de- arendaş. Proporţiile: 
- număr, 40%/, ca suprafaţă. | 

Din datele dg:mai sus se desprind. aceleași obser- 
“-waţiuni ca şi la cultura directă: 
țiunilor merge scăzând cu cât categoria este mai mare, 

„în timp ce întinderea sporeşte. Dealtminteri compara. - 
ţiunea cu datele privitoare la cultura proprietarilor ne . 
mai dovedeşte că întinderea medie ce revine de fiecare - - 

15%) « ca 

21%; io câ, număr, 28% 

numărul „exploata= 

- daşi-fac. parte din categoria IL cu mai puţin de 200. - 
„hectare şi ocupă o “suprafaţă - de 80 809 ha. 

în mijlociu câte 140 hectare de fiecare exploatare. Ca 

categorie se apropie mult în aceste două feluri de . 
exploatare. 2 
“Păşunile statornice şi - vremelnice de cari dispune: 

categoria arendaşilor mari. se întind pe o suprafaţă de 
404 319 hectare. Raportul lor la pământurile de cul- 
tură ; 1078 456 ha., ne indică că la 100 hectare mun- - 
„cite, avendaşii şi au rezervat 37 hectare 'ca,- locari de
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Exploaiaţiunile agricole mari i (de 100 hectare și mai i mult) în anul 1904, repartizate după felul 
exploatării și întinderea pământului cultivat. Intinderea culturilor anuale precum și a 

pășunilor vremeinice 'și statornice. 
 Exploitlions agricolea au dessus de 100 hectares r&parties par. caiăgorieo ddienduco selon le 

mode: d! exploitaion,. _ 
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Exploatajiunile agricole n mari (de 100 hectare şi mai. mult) în anul 1904, repartizate după telul 
exploatării și întinderea, pământului cultivat. Intinderea culturilor anuale precum şi-a 

pășunilor. vremelnice și statornice. 
Exploliations agricoles au dessus.. de 100 hectares râparties par categorieo d'ătendues clon le: 

mode 'd! exploitation. | 
"TABELA o. 8 (continuare) 
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ÎN EXPLOATAȚIUNILE AGRICOLE FĂCUTE PE 3 PĂMÂNT ARENDAT 
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Exploatațiunile agricole mari (de 100 hectare şi mai mult) în anul 1904, repariizate după felul 
exploatării și întinderea pământului cultivat. Intinderea culturilor anuale precum şi a 

  
  

  

    

   
   

  

         
    

  

  

  

          
                                              

pășunilor vremelnice. şi statornice. e | 
) Exploilations. agricoles au „dessus .de 100 hectares reparties' „par categories d dtenduzs selon le 

. mode. d” exploitation. - i 5 ERE 
"TABELA No. 8 (continuare) i C.: Ia o o a 

EXDLORTAȚIUNIE AGRICOLE FĂCUTE IN PROPRIETATE ȘI ÎN PĂMÂNT DUAT CU ARENDĂ |: TOPALUI GENERAL | - «PROPRIETAIR ES CULTIVANT EN MEME TEMPS DES TENRES AFFERMBES) ai agricole mari _ 
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pășune, adecă cu 2 hectare mai mult, decât raportul - 
ce l'am găsit la proprietari. 

- Pe categorii de întinderi raportul acesta se înfâţi- 
şează astfel : 

Exploataţiunile mijlocii. dela 100—199 ha. posedă 
faţă “cu 80 809 ha. de culturi anuale 33307 ha de pă 
şuni, ceiace revine „40 hectare islaz la 100 hectare 
arături. - 

Exploataţiunile măricele (200-—499 ha.) dispun de o! 
“ întindere de 92 284 hectare pășune la 256 568-cul- 
tari; raportul este de 39 faţă cu 100; 

La cele mari-de 500— 999 ha. găsim 134 073 he 
tare păşuni faţă cu 297 671 culturi ; aci deci. raportul | 
se urcă la 45 faţă de 100. 

In fine exploataţiunile foarte: "mari, dela 1000 ha. în 
sus şi-au rezervat 144 548 -ha, păşune la, 438408; ra 
portul scade, la 33 faţă de 100. 

- A % a _ 

E = % = 

Partea, III-a a tabloului No. 8 cuprinde exploataţiu--_ 
nile agricole cu un' caracter mixt, în cari proprietarii 
mari (dela 100 ha. în sus)-au luat cu arendă pă- 

- mânturi străine din localitate pentru a-şi, mări culturile - 
lor. Acest mod de exploatare se intâlneşte' mai rar, 
statistica din 1904 na înr egistrat decât 422 gospodării   

de acest fel, care îmbrăţişau o suprafaţă, de 173 898 
hectare pământ de arătură, fâneaţă și. sădiri, plus 

„483762 hectare utilizate ca locuri de pășune. 
După mărime, aceste oxplontaținni se subdivid precum. 

urmează : 

a) Cel mai:mai mare număr din ele, 189; nu ajung 
la 200 hectare; ele cuprind în tot 25 909 ha., ceiace . 
dă o medie de 137 ha. de exploataţiune. Ca întindere 
reprezintă 15%/, din suprafaţa totală a „culturilor de 
acest fel; 

D) A doua categorie cu 200.—499 ha. numără 135 ex- 
ploataţiuni făcute” pe 41 181 hectare. O medie de 302 
hectare şi o. proporţie de 24%; - 

c) 53 exploataţiuni dela 500 999 ha. auo întin- 
„dere de 40 013 hectare; o medie deci de. aproape 800 
-ha, şi 'în proporţie de 280]. 

d) Ultima categorie dela 1 000 ba. în sus cuprinde 
numai 45 exploataţiuni. cu 66 795 hectare de cultură, 

„„adecă în mijlocie câte 1 480 hectare: Proporția întin- 
derei - este de 38%, 
tanţa categorii. 
„Cât despre. locurile de păşune, de care dispun ex- 
ploataţiunile de acest fel, ele ne înfăţişează un raport 
general de 28 hectare islaz fată, de 100. hectare cul-' 
tivate; un raport deci, mai mic decât acela pe care 

din total, ceiace denotă impor- 

Pam constatat; la celelalte două moduri de exploatare. 
-



„ POPULAȚIUNEA AGRICOLĂ RURALĂ |. 

"Nu avem pân'acum în România, nici o clasificaţiune 
„a populaţiunii după profesiuni. Această cestiune pe cât 

de importantă pe atât de grea şi delicată a facut 
parte din formularul recensământului dela 1899, însă 
înscrierile au fost aşă de dubioase şi confuze, în cât 
la despoiarea, rezultatelor ne-am văzut siliţi să renun- 
“țăm la acest element al profesiunei, atât de. prețios 
de alminteri. Aa e: | 

Cu toate acestea într'un studiu asupra Agriculturei: 
este cu neputinţă să nu vorbim şi despre populaţiunea 
cu ajutorul căreia se - săvârşeşte munca, pământului. 
Vom utiliză dară, pe cât ce poate, datele ce posedăm 
în această privinţă, în scopul de a elucidă măcar în 
parte cestiunea populaţiunii agricole. + . 
„Tabela, No. 9 ne va ajută la aceasta. In ea am în- 

“scris pentru doi ani, 1900 şi 1905, următoarele: ele- mente scoase din diferite sorginţi: mai întâi cifra | 
populaţiunii totale aşă cum s'a stabilit la numărătoarea 
din Decemvrie 1899; apoi cifra. populaţiunii rurale 
în total, şi într'o altă rubrică numărul capilor de 
familie; în urmă, efectivul agricultorilor, aşă cum a rezultat din listele nominale întocmite cu  ocaziunea statisticii agricole. Cu ajutorul acestor date am cal- 

„culat în: coloanele următoare proporţia, agricultorilor „care revine la 100 locuitori rurali şi proporția  agti- 
cultorilor faţă de nuntărul capilor de familie existenţi - la sate. .. Na Pentru anul 1905 am înfățișat, ca termeni de com- „paraţiune, aceleaşi. elemente, cu deosâbire că de astă „dată cifra populaţiunii este stabilită prin evaluaţiune, adăogând la, rezultatul recensământului sporurile de . 
născuţi asupra morţilor ce s'au obţinut dela 1900 la 1905; efectivul capilor de familie este socotit pe aceiaş cale de evaluaţiune, iar numărul agricultorilor s'a luat 

„din'listele făcute cu ocaziunea, statisticii agricole. 
Să analizăm puţin faptele ce se desprind din acest tablou. Este mai: întâi de constatat și relevat „că la, _noi populaţiuneea, “rurală reprezintă. o proporţie de: peste 81%/, din totalul locuitorilor “țării, ceia. ce în- semnează că, mai mult de patra cincimi din populaţiunea totală locuiesc la. sate, o proporţie pe care n'o întâlnim la niciun popor din Apusul Europei. Acest. contingent puternic al populaţiunii rurale determină importanţa şi interesul particular ce ea reclamă Ja noi, indepen- . dent chiar de celelalte consideraţiuni de ordine demo- grafică şi economică. Zicem independent intâi, fiindcă astăzi se ştie că aceia ce susține vitalitatea, poporului românesc şi puterea lui de înmulțire pe calea naturală, $ este pătura dela„sate; al doilea, fiindcă toţi recunose - şi am putut vedeâ şi din. cele precedente, că pârghia, de rezistenţă a Statului român este Agricultura, căreia 

CAPITOLUL V 
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- “lor şi 

  

Pi 

„Sunt consacrate mai mult de trei sferturi din efectivul ”populaţiunii noastre. . Pe 
La ultimul recensământ saa numărat în comunele rurale 1 178 924 “capi de familie (coprinzând şi un nu- mâr redus de persoane singuratice), cari raportați la. cifra locuitorilor ne dă-o, mijlocie de 4—5 membrii de „0 familie. Din aceşti capi de familie s'au recrutat 

„bineînţeles agticnltorii pe cari i-a „înregistrat statis- 
-tica agricolă din anul 1900. S'au găsit atunci 938 019 
cultivatori de pământ, mari. şi mici, ceiace ne arată, 
că »minima» 80| 

mai mare, măcar că la calculele facute în 1905 ne-a „rezultat tot acelaş procent de 80 agricultori la 100 capi de familie rurali. -In adevăr, statistica. ugricolă - nu înregistrează în rândul cultivatorilor decât pe aceia, care exploatează pământul pe seama lor proprie, 'în calitate 'de proprietari, arendaşi, etc.,:dar nu. înscrie . - pe salariaţii agricoli, pe. lucrătorii cu ziua sau cu bu-- cata, cari mai cu seamă în Moldova sunt numeroşi. _Neapărat, cea mai mare 
cata lor de pământ pe care 6 muncese şi ca atare 

i mai există alţi-— câţi, 
sunt trecuţi în statistică, dar 
nu putem preciză, — cari sunt lipsiţi absolut de pro- “prietate şi muncesc cu braţele la ceilalţi. agricultori - mari sau mici. Iată pentru ce efectivul agriculturilor "cată, să fie în realitatefmai mare decât cel înscris în coloana 5. din tabela No. 9. | DE 

De foarte mare interes'ar fi să putem determină numeric această 'pătură de salariaţi agricoli şi mai cu seamă pe muncitori lipsiţi de pământ, dar cercetările 
făcute pân'acum . sunt. insuficiente şi până 'ce nu se va face o numărătoare regulată: şi completă a' pupula- țiunii, ca să se stabilească exact profesiunile” locuitori- 

1) In cifra aceasta se coprind și aproximativ: 20 000 -culti- vatori de prin părţile mărginașe ale orașelor, cari muncesc anual circa 100000 hectare. Nam făcut menţiune aparte despre aceştia, pentrucă “mulţi locuitori adulţi dela oraşe trec vara la'sate ca lucrătoriYagricoli. , | 2) Cu ocaziunea recensământului animalelor domestice din 1900 am încercat să clasificăm pe proprietarii de vite după. ocupaţiunea lor de căpetenie şi în ceea ce priveşte pe micii agricultori am deosebit pe aceia cari au pământul lor pro- priu de muncitorii pe pământul altuia, sub care termen „se înțelegeau tocmai salariăţii şi locuitorii fără pământ de care vorbiam mai sus, Cu toate „dificultăţile ce s'au întâm- pinat în practică, statistica a putut în cele din urmă să con- "sacre definitiv această distincţiune și să ne arate că printre „posesorii de vite erau 787 396 agricultori mici cu pământ şi - - . 1 , 
. 

N 

din familiile existente la, ţară se. ocupă cu agricultura 5). Am subliniat cuvântul mi- - nimum, pentrucă în realitate proporția ' trebuie -să fie: 

parte din aceştia își au bu-. 

starea lor economică, nu se va şti nimic precis 2).
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“Populaţiunea agricolă 
| Population agricole | 
TABELA No. 9. . Se cine | _ 
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Limitându-ne la datele ce înfăţişează, tabela No. 9, 
constatăm că proporţia agricultorilor faţă. de numărul 
familiilor, care pentru ţara, întreagă s'a fixat la 80%, : 
nu este aceiaş peste tot locul. Variaţiunea nu se arată 

numai dela, judeţ la judeţ, dar și dela un asr la altul. 
Aşă de ex. în 1900, judeţele din grupa I dădeau o 
medie de 78%, pe când în 1905 cifra agricultorilor 
mărindu-se considerabil, această medie s'a urcat la 
81%. Dimpotrivă în Carpaţii Munteniei proporţia a 
descrescut din cauză că numărul agricultorilor s'a mic- 
şorat, Micşorarea a putut să provină din cauza migra- 
țiunilor interioare, care se fac regulat, cu mai. multă 
sau mai puţină intensitate, în populaţiunea agricolă 
dela, sate. .Mai cu seamă dela munte pleacă în toți anii 
oamenii spre regiunile de câmp, unde găsesc să închirieze - 
şi să lucreze pământul în condițiuni mai bune 4). 

Cu toate aceste cauze care produc schimbări în si- 
tuaţiunea lucrarilor, variaţiunile nu sunt prea pronun- 
țate. Maximum am găsit: 94%/, în 1900 la judeţele 
Vâlcea, 93% în 1905 la R.-Sărat; minimum 70%/ în. 
1900 la Constanţa, şi 68%, în 1905 la Buzău. 
„Dacă s'ar cunoaşte cu preciziăne efectivul întreg al 
agricultorilor, adecă atât pe cei care lucrează pe comptul 
lor cât: şi pe ceilalți învoiţi la muncă în bani, am putei 
determină atunci populaţiunea agricolă a României, sau 

„cu alte cuvinte numărul persoanelor care trăesc din 
această ramură de activitate, precum şi numărul brațe- 
lor, care sunt întrebuințate la munca câmpului. In lipsă 
de elemente sigure, ne vom încercă să evaluăm popula- 
țiunea, agricolă, pe cale de deducţiune, fâră altă pre- 

  

89531 muncitori fără pământ. (Vezi Statistica animalelor do-: " mestice din 1900, Introducere de £,. Colescu, pag. XL.) 
Cum însă la acea numărătoare nu s'au avut în vedere 

decât locuitorii cari aveau vite, este: sigur că cifra de mai 
sus de 5531 muncitori agricoli lipsiţi de proprietate nu 
trebue a fi considerată decât a mmininaa, întru cât mai sunt 
alții, poate tot așă de numeroşi, cari mau nici vite, nici pă- 
mânt, ci trăese ca salariaţi pe lângă ceilalți cultivatori. 

Tot âşă de insuficientă, în această privinţă, este şi indica. - ţiunea dată de D-l Dr. Creangă, în broşura sa, <Proprielatea rurală şi chestiunea ţărăneaseti». In tabela No. 2 se arată numărul ţăranilor fără pământ. Cine sunt aceştia ?2 Sunt băr- „ baţii mai mari de 21 ani din comunele rurale cari nu plătese nici un impozit afară de căi de comunicaţie, deci nici impo- zitul funciar. Cifra lor, care se ridică la 4103 502, nu ne poate reprezintă efectivul locuitorilor fără pământ sau al salaria- ților agricoli, fiindcă după cum ne spune însuși autorul, între ei se cuprind şi copărtaşii, adecă acei locuitori, cari în - | realitate sunt proprietari pe o bucată de pământ, însă fiindcă o' stăpânese în indiviziune cu alţii, sau fiindcă nu s'a făcut cuveniţa înscriere în rolurile fiscale, nu sunt încă trecuţi “printre contribuabilii funciari. D-l dr. Creangă ne-a dat cu altă ocazie (Anuarul Statistic al Minist, Finanţelor) cifra la "care se ridică în 7 judeţe aceşti copărtaşi, cifră care pentru acele judeţe înseamnă nu mai puţin de 31 ojo, față cu contri- "buabilii funciari tr-cuţi în roluri. Dacă am consideră ca co- părtaşi nu 3Lop cât am găsit la cele 7 judeţe, dar măcar un siert din numărul proprietarilor funciari cu 1—10 hectare, * care este 920 000, cum îi arată în lucrarea sa D-l Dr. Creangă, atunci cifra de mai sus de 408 502, ar trebui redusă la 
108 500 —929000:— 178 500. In ipoteza, dar că datete.de care 
ne-am servit ar fi exacte, numărul celor fără de pământ ar: fi de 178 mii, adică îndoit aproape câţi s'au găsit muncitori agricoli fără pământ la recensământul vitelor, ca posesori de animale. 

. Repetăm însă că acestea sunt simple evaluaţiuni;, cărora le lipseşte preciziunea, întru câţ mai întâi cifra contribuabi- lilor nu cuprinde pe toţi locuitorii vârstnici, fiindcă sunt mulţi scutiţi; și al doilea, înscrierile celor impuşi la funciar nu cuprind pe toţi: proprietarii de pământ: copărtașii sunt scoși din socoteală, iar adesea ori acelaș om e trecut de mai multe ori, când are mai multe bucăţi de pământ risipite. 
1) Mai trebue ţinut seamă, şi de erorile, care sunt ine- vitabile în o asemenea lucrare. Un exemplu: în jud. Buzău s'au înregistrat în 1900 un număr de 31 416 agricultori, în 1904, 36 233, iar în 1995 a scăzut la 33 807. Cercetându-se pe comune, s'a constatat că scăderea a provenit dela multe 1o- 

  

„calităţi, iar autoritățile comunale întrebate au contirmat exac- . titatea listelor nominale din 1905. Cu toate acestea în 1906, efectivul cultivatorilor_din- Buzău creşte din nou la 402944, N 
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tenţiune decât de a obține o cifră care să se apropie 
“pe cât se poate de adevăr. 
„Pentru aceasta ne “vom servi de datele tabelei No. 9, 

care ne arată: 1) câţi sunt capii de familie dela 
sate, 2) câţi sunt agricultorii cati lucrează pe seama 
lor. La 1900 am găsit 1173924 capi de familie şi 
938 019 cultivatori mari şi mici. Diferinţa dintre aceşti 

“doi termeni: 235 905 reprezintă pe ceilalţi capi de fa-. 
milie, cari sau se îndeletnicesc cu alte profesiuni decât. 
agricultura, sau sunt salariaţi agricoli. Cum ocupa- 
ţiunile oamenilor la ţară nu sunt extrem de variate, 
să ne încercăm a. le diferenţiă, cu ajutorul cercetărilor 
făcute în ultimul timp. „o | 

Avem mai întâi ramura, industriei. Ancheta îndus- 
Zrială a înregistrat existenţa la sate a circa 35 000 
meseriaşi patroni -şi calfe, pe care îi vom consideră pe 
toţi, spre ușurința calculului, drept capi . de familie ; 

„s'au mai găsit circa 5 000 lucrători în industriile spe- 
ciale (mori, ferăstraie, pive), 6000 în industriile ex- 
traotive (astăzi sunt, desigur, mai” mulţi) şi 15 000 
(aproximativ) patroni şi lucrători în fabricile” din co- 
munele rnrale. Cu totul, dezi, populaţiunea industrială 

"dela sate ar puteă însumă cam 51 000 familii. 
In ramura negoţului, ultima, statistică a patentarilor 

a semnalat existenţa în comunele rurale a 23 000 co- 
mercianţi î). . : 

In profesiunile libere (preoţi, învățători, ete.) precum 
şi în categoria funcţionarilor, militarilor, ete., n'am 
putea pune mai-mult de .1 000 capi de -familie, dat 
fiindcă în cea mai mare parte, locuitorii, care au ase- 

-menea profesiuni, se îndeletnicese de regulă - şi cu - 
munca câmpului şi ca atare figurează în listele sta- 
tisticei agricole. a 
Am diferențiat cu modul ucesta 73 000 familii care 

trăesc la ţară cu o profesiune alta decât agricultura. 
Spre a ne apropiă de realitate, vom mai scădeă din 
numărul total al capilor de familie 3 000 persoane, ca, - 
bătrâni şi bătrâne, invalizi şi infirmi cari nu au nici o 
ocupaţiune lucrativă. S'ar face cu totul. 80000 capi 
de familie, care scăzuţi din cei 236 000 (diferinţa între 

„totalul capilor de familie şi agricultorii din 1900), ne-ar. 
da cifra de 156 000 locuitori dela țară, a căror înde- 
letnicire ar fi cultura pământului, însă nu în calitate 
de proprietari sau posesori, ci ca, muncitori pe pă- 
mântul altora, salariaţi în bani 5). - 
„Cu chipul acesta numărul familiilor trăind din agri- 
cultură se ridică pentru acel an (1900) la *938 000-L- 

"156 000=1 094 000 san în cifră rotundă 1 milion 0 sută 
mii. Cu înmulțirea populaţiunii şi a căsniciilor nui şi cu 
sporul c& s'a produs în numărul cultivatorilor, situa- . 
țiunea din anul 1905 s'ar putea reprezintă prin 1 mi- 
lion donă sute mii capi de familie rurali care tuăiese 
din agricultură, a i Sa * Lmând de bune aceste cifre hipotetice,. am putea 
calculă : 1) efectivul populaţiunii agricole şi 2) numărul 
braţelor care sunt anual întrebuințate în această prin- 
cipală ramuri de activitate. | | 

Recensământul: populaţianii a stabilit că în comu- 
nele rurale numărul membrilor ce revine la '100 fa- milii este de. 450, iar'la, 100 familii şi persoane sin- 
"guratice: este de-410.- Luând această din urmă medie (fiindcă în. numărul capilor de familie din coloana 4 s'au coprins şi persoanele singuratice) și aplicând-o la, 
evaluațiunile de mai sus, ne rezultă că populațiunea 
agricoli a României eră în 1900 de 4-510 000, iar 
în 1905 a crescut la 4920 000 persoane. Aceasta, dovedeşte că, la noi locuitorii care trăiesc - din. munca 

    

1) Din statistica patentarilor din 1903/04 am ales 23 139 co- mereianţi la sate, compuși astia: 17 573 Români, 1. 396 străini şi 4 170. Evrei. . IE 2) Această cilră nu se depărtează prea mult de. rezultatul la care am ajuns mai sus cu ajutorul datelor publicate de D-nu Creangă. (Vezi Nota pag. 641 —65).
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pământului reprezintă 90%/, din populaţiunea rurală şi 
75%, din întreaga populâţiune a României. Se pune 
în relief însemnătatea numerică. ce însuşește pătura 

„plugarilor, în mâna cărora rezidă în acelaş timp pro- 
ducţiunea cea 'mai de căpetenie a ţării noastre. ” 

A doua cestiune ce merită a fi elucidată, în mar- 
ginea "elementelor. imperfecte: de care dispunem, este 
aceia de a şti: câfe brațe muncitoare sunt îutre- 
buințate în. culturile anuale din țara întreagă. 

"Am stabilit mai sus, că populaţiunea agricolă a Ro-. 
- mâniei se putea evaluă în 1900 la 4510 000 suflete. 
Ca să deducem numărul braţelor muncitoare, vom îm- 
părţi această, populaţiune în activă şi inactivă. Ţinând 
seamă do obiceiurile ţării, de condiţiunile economice, 
de felul vieţei şi de nevoile săteanului român, putem 
consideră, ca populaţiune activă :: dintre bărbaţi, toate 

"persoanele adulte dela 12 ani până la 69 ani; dintre 
femei, toate persoanele adulte dela 15 ani până la 
55 ani). : - ” 7 

Recensământul din urmi al populaţiunii ne permite. 
să calculăm efectivul locnitorilor de vârst»le specificate 
mai sus. Ie 

Proporția 9 Numărul per-- 

  

- generală soanelor 
Etatea  . în populaţia : întrebuințaţe 

rurală în agricultură 

aa Bărbaţi 

12—15 ani împliniţi . . 72 162 360 
16—20 , » . | 9s 216 480 

PI 91—40 „. » 26 s 597 515 
- 41—60 „ » 163 „867 505 

| Toial . . 896 1 343 980 

- , - _ Femei 

” 15—20 ani împliniţi. - 106 239 030 
21—40 , » „i 27 5 „620125 

„41—55 » po. - 1la 254815 

Total. . . 49 1 113 970 

- Total general (bărbaţi şi femei) . 2 457 950 

Va, să zică, populaţiunea,. activă: dela sate, între- 
buinţată la muncile agricole, se poate evaluă: pentru 

“ anul 1900 la 2 457 950, sau în cifră rotundă 2 mi- 
lioane jumătate persoane; în anul 1905, socotind progre- 
siunea, de creştere, ea, poate fi evaluată la 2 G80 000. 
Cifrele inserate mai sus ne arată că în constituţiunea 
populaţiunei noastre muncitoare dela câmp intră, cu pro- 
porţiile cele mai mari bărbaţii şi femeile în etate dela. 
21 la 40 ani, cari reprezintă peste 1 200 000 persoane, 

“adică jumătate din. efectivul întreg al acestei popula- 
ţiuni. Dacă. femeile întrec numericeşte, în această 
categorie de vârstă, pe bărbaţi, faptul se explică prin 
aceia că un contingent numeros de -tineri de 21—23 
ani, fac în acest timp servicial militar în oraşe şi ca 

- atare sunt distraşi dela agricultură. o | 
O cestiune interesantă, care se pune acum, după ce 

"am stabilit aproximativ numărul braţelor întrebuințate 
la câmp, este aceia de. a cunoaște raportul -ce- există, 
între, munca pământului şi. între lucrătorii cari se în- 

_deletnicesc cu acest fel de muncă. Raportul este: uşor 
de făcut, de îndată ce avem amândoi factorii: în anul 
1900 Agricultura României, în ceia ce priveşte sămă- 
năturile, fânețele şi sădirile, ocupă. o întindere de 

5 850 950 hectare; această suprafaţă fiind muncită, de 
2 457 950 persoane, revine câte. 2 hectare 38 arii de 
fiecare lucrător. In anul. 1905 întinderea, culturilor 
anuale a crescut la 6129099 hectare, iar numărul: 
lucrătorilor întrebuințaţi în agricultură sporind la 
2 680 000, raportul este mai mic decât cel precedent, : 
fiindcă de muncitor nu revine decât 2 fa. 28 arii. 

  

-1) Este bineînţeles că aceşti termeni nu sunt peste tot: 
locul absolut exacţi, dar ca: medii generale pot fi adoptate 
cu încredere, cu atât mai mult că e vorba de o socoteală cu 
aproximaţie, NP . 

E)   

Iată prin urmare stabilită, bineînţeles fără preten- 
„iunea unei riguroase exactităţi, cantitatea, de muncă pe 
care o îndeplineşte -î22 7uîjlociă un lucrător agricol în 

“ România. Este prea mare această cantitate? Este.prea, 
mică ?. Este normală? O. asemenea cestiune s'ar putea 
„discută şi rezolvă atât teoreticeşte, cu ajutorul datelor 
ştiinţifice, cât şi cu ajutorul statisticei, care ne ar în- 
lesni să vedem ce se petrece în alte ţări şi apoi pe 
„cale de comparaţiune să apreciăm starea dela, noi. 
"Vom abandonă prima. cale, întrucât ea -nu intră în. 
domeniul specialităţii noastre. şi vom cercetă numai 
statisticile străine. N 

In Franţa, recensământul populaţiunii din 1901 a 
stabilit că numărul persoanelor active întrebuințate în 

_ agricultură este de 8 100 000, din cari 5 450 000 băr- 
"baţi şi 2 650 000 femei. Dealtă parte suprafaţa culti- 
vată, cuprinde 27 600 000. hectare de arătură, fânețe: 
şi vii. Raportul între aceste cifre ne arată că în Franţa, 
un lucrător agricol muncește 8 ka. 40 ară. 

___ In-Germania, la numărătoarea din 1900 s'au găsit 
8 156 000. persoane active cu profesiune agricolă, din... 

„cari 2 745 000 femei și restul bărbaţi. Suprataţa culturi-. 
lor anuale este mai ware în Germania. decât în Franţa, 
căci după statistica din 1901 ea cuprinde 32337000 

„hectare; din această cauză cotitatea de muncă agricolă 
ce revine lucrătorului german se urcă la 8 ka. 96 arii. 

In Austria, clasificarea populaţianii din 1900. după 
profes:une ne arată că numărul persoanelor active în 
agricultură se ridică la 8 113 000 (din cari 4116 000 
femei 1). Cum suprafaţa cultivată nu trece peste 17 
milioane hectare, rezulţă .că aci un lucrător agricol nu.: 
muncește. decât 2 hectare de pământ. - - a 

+ Situaţiunea în |]ngaria se prezintă altfel: ac! populaţiu-" 
nea, activă de profesiune agricolă în 1900. însumează, 
6-milioane 55 mii de persoane, la care femeile dau un. 
contingent mai slab decât în Austria: 1 820 000 femei. 
Culturile anuale se întind în această ţară pe 15 709 000 . 
hectare, astfel că un lucrător agricol muncește în termen 
mediu 2 fa. 61 arii. i 

In Serbia, calculând după recensământul din 1900, 
populaţiunea dela 12—60 ani clasificată în agricultură, 
o putem evaluă la 1188 000 persoane. Suprafaţa cul- 
turilor nu îmbrăţişează aci decât 1686000 hectare, 
astfel că .de lucrător. agricol revine numai 1 fa. 
40 arii. IE . E - 

Datele acestea ne dovedesc că România cu cele 2 
ha. 38 arii de muncitor ocupă o situaţiune de mijloc. 
Este cert însă, că la noi s'ar puteă lucră şi mai mult, 
dovadă lucrătorul din Germania, Franţa şi Ungaria, 
care depune o cantitate mai mare de muncă, graţie 
negreşit şi faptului că acolo mașinile și instrumentele 
agricole sunt mai răspândite decât la noi. Ia 

Puterea, de muncă a unui lucrător depinde de multe 
“elemente şi împrejurări ; întra acestea condiţiunile eco- 
nomice joacă rolul cel mai de seamă şi nu este nevoie 
a mai stărui, pentru a dovedi un fapt recunoscut, de: 
toţi. Ar fi poate locul, aci, indicat, ca să concretizăm 
condiţiunile economice ale ţăranului român, pentru ca. . 
prin prizma, lor să judecăm mai bine, întrucât media 
de 2 ha 28 arii cât ne-a rezultat. mai sus că munceşte 
într'un an, este un termen normal, este mai presus ori 
este mai prejos de forţele sale naturale. Dar cercetările 
asupra vieţii fizice şi economice ale păturei ţărăneşti 

s'au manifestat până astăzi în forme aşă de contra- 
dictorii încât, drept vorbind, cu ajutorul materialului 
de studii imperfecte sau subiective, de 'care dispunem 
astăzi, nu ne simţim în. stare să intrăm în acea di- 
gresiune asupra condiţiunilor economice ale săteanului 

* 
  

1) Numărul femeilor active în agricultură ni se pare aci., 
- exagerat; Cu toate acestea suisa' datelor noastre fiind oficială, 
“am nienţinut datele aşă cum le-am găsit: şi în, urmare 'ra- 
“portul e aşă de mic.. : SN ăi



român, din care sar împrăştiă lumină în cestiunea 
ce ne preocupă. | , 
Recurgem însă la un alt element de o natură mai: 

apropiată, de subiectul nostru, care ni-l va putea. lămuri 
într'o măsnră oarecare. Am stabilit mai sus la cât se 
ridică numărul populaţinnii active, care este între- 
buinţată în muncile agricole. Logica ne conduce să 
încercăm a evaluă aceste munci în zile, să ne în- 
trebăm, adecă, câte zile de muncă sunt trebuitoare.. 
pentru ca, să se desăvâişească toate lucrările de agri- 
cultură din ţara noastră ? Iată o cestiune interesantă 
pe care ne propunem a o cercetă, cu toate că mul- 
tora li se va păreă că este îndrăzneață încercarea, 
de a preciză 'în complexul şi varietatea muncilor   
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agricole, numărul de zile câte sunt necesare pentru 
îndeplinirea lor.  __ -- a , 

Pentru a pune problema, într'o formă simplă şi so- 
lubilă, am -căutat s'o reducem la elementele sale de 
căpetenie şi ne-am întrebat: Câte zile de muncă sunt 
trebuincioase pentru desăvârşirea unui 'hectar cultivat 
cu grâu? Câte, pentru un hectar :cu porumb ? Câte, 
pentru un hectar de vie? şi aşă mai încolo. o 
Am luat informaţiuni în această privinţă, dela, mai 

multe persoane competinte : profesori şi practiciani dela, . 
şcoala, de agricultură, mari proprietari, oameni cu expe- 
rienţă în trebile agricole, etc. şi rezultatul acestor infor- 
maţiuni Pam înscris în tabela următoare împreună cu cele- - 
lalte elemente care vor ajută la lămurirea; -cestiunei 1). : 

Numărul zilelor cu palmele întrebuințate în -culturile anuale din 1905 
.. Nombre des jours de main-d'oeuvre employes dans les cultures -annuelles de 1905. 
_“ "TABELA No. 10. 
  

Numărul zilelor 
| Numărul zi- 

  

  

        
„ Recunoaştem că nu este ușor de stabilit, câte zile sunt 
de trebuinţă pentru munca desăvârșită a unui hectar - 
cultivat cu o cereală sau cu altă “plantă, din cauză că. 
agricultura, este condiţionată de o mulţime de factori : 
climă, natura, solului, obiceiurile locului, cantitatea, de 
recoltă, întrebuinţarea maşinilor şi instrumentelor pe 
o scară mai mult sau mai puţin întinsă, calitatea lu- 
crătorilor care la rândul său depinde de etate, sex, 
predispoziţie, precum şi alte întâmplări adesea nepre- 

„văzute. Toţi acești factori variând dela judeţ la judeţ 
sau mai bine zis dela regiune la regiune, este lesne 
de înţeles că cantitatea, zilelor de muncă nu poate fi 
fixată cu preciziune, ci numai evaluată, cu aproximaţiune. 

In alegerea termenilor notaţi în coloana 2 de mai 
sus am fost călăuziţi de aceste consideraţiuni şi am 
căutat a combină notele extreme ce ni s'au comunicat 
spre & scoate o medie care să se apropie cât mai mult 
de adevăr. Mai lămurim încă că în «munca desăvâr- şită> e cuprind toate lucrările ce obişnuit se fac în agricultură, dela ogor până la expedierea, recoltei la, gară, port sau târg. Aşă de ex. în cultura, păioaselor „an intrat zilele de: ogor, arătură, grăpat, sămănat, plivit, secerat şi clăit, întins, cărat la arie, treerat, ciuruit, cărat, făcut şire de paie, înmagazinat, transport şi în- cărcat, curățatul săminţei ; în cultura porumbului s'au pus zilele de: ogor (la marii: agricultori), arat, sămă- nat, două, prăşituri și muşuroit, cules, tăiatal cocenilor, cărat la magazie, bătut, transport şi încărcat, 

1 

e 

  

„Î) Această tabelă e alcătuită, după îndicaţiunile noastre de către D-nu Gr. Turburi, şeful biurouluii de statistică agricolă. - Vezi în această privinţă și broșura D-lui C. Alimăneştianu: „O îmbunătăţire în agricultura României“, - -   
. 

m a 

cu paimele trebui- Intinderea Lelor d incă 
. toare la munca de-|| culturilor fă. |lelor de mun Proporția . . | săvâriati e Unui (cute în 1905 || cu palmele || 14 o _- A Es Nombre des jours : faţă de to- CULTURILE de maina cutre "€-| Surfaces des Vombre fee dA de . CULTUR : 

cil complet data, cultures mdin-deuure muncă | Ti hectare . . 
- Citră mijlocie Hectare Aproximativ _ 

1 2 3 4 5 | 1 N 
Grâu, secară, orz, ovăz, mei, hrişcă,: . - Froment, seigle, orge, avoine, millet, Tapiță e ac... . . . .. .. , 36 3 313 210| 119275 560| 486 Sarrasin, colza, „] "Porumb, fasole, mazăre, bob, linte, in Mais, haricots, pois, făves, Ientilles, lin Şi cânepă cc. |. - 44 2 049 894|  90195336i 367] et chanvre. * . i _ Cartofi . cc... .. 70, - 10 880) 761 600 031 Pommes de terre. -Sfecle pentru zahăr. . . ....., 194 12 029 2 333 626 -1o| Betteraves ă sucre, Tutun a e tza "100| - 7717 771 700 -.. 0al Tabac, Diverse i 60! 663 39 780 00| Diverses: | Grădinării de zarzavaturi ... .. 226 26 304 5 944 690 24| Jardins maraichers. Fâneţe artificiale .-. . 24 _ 55 469 1 331 256 05| Prairies artificielles, Fâneţe naturale... . 15 491 126 7 366 890 30] Prairies naturelles, . Ve -152 89 890| 13 663 280 5e| Vignes. Livezi de pruni. .. 54 71 917 3 883 518 16| Pruniers. . _ - 

. Total. . . = 6129099 245567236i , 1000] Total.             7 

Se mai desluşește încă, că ziua de muncă a fost - - 
- luată, aşă cum se obișnueşte la ţară, în întregimea ei, 
adică cu 14—15 ore de lucru în timpul de vară. 

Fără totuș de a avea pretenţiunea unei preciziuni, de . 
altminteri imposibilă de obţinut, socotim că orice cu- 
noscător vaadmite că cifrele mijlocii ce le-am întreb uințat 
în calculele noastre se găsesc în limitele realităţii. - 

„Din tabela. de mai sus rezultă că, pentru a munci 
cele 6 129 099 hectare, câte s'an cultivat în România 
în anul 1905, a fost de trebuinţă un număr de 245!/2 
milioane zile lucrătoare: cu braţele. Din acest număr, 
zilele cele mai multe sunt afectate culturii păioaselor, 
care necesită aproape jumătate din cantitatea, totală, 
de muncă depusă în agricultura, țării noastre ; urmează 
apoi plantele prăşitoare care cer mai mult de o treima 
din acelaș total, iar restul se împarte la celelalte cul- turi mai mici, între cure distingem; după importanţa, lor, lucrarea viei şi a grădinăriilor cu zarzavaturi, 

Aceste 245!/, milioane de zile lucrătoare - au fost executate de cele 2 680 000 persoane, care constituiese efectivul populaţiunii active ce trăieşte din agricul- tură. Căte zile revin de persoană? 91 zile de muncă 
întrun au. o - e 

Va zică, săteanul român, „pentru care agricultura, 
formează îndeleinicirea. de căpetenie, nu întrebuinţează, în condiţiunile economice actuale, decât un. sfert al anului ca să îndeplinească toate lucrările ce necesită această, ramură, de activitate, pe. care . se reazemă în- tregul nostru organism social și de stat. Restul: trei sferturi din an, el stă fără, lucru, dacă nu-și însuşeşte vro profesiune accesorie, care să-i “mărească venitul şi să-i uşureze. condițiunile vieţii. - |
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91 zile de muncă pe an! Se va părei, multora că 
"este.puţin faţă ca timpul disponibil, şi aşă este, întrucât 
ştim cu toţii, că o bună parte a anului, dela mijlocul 
lui Noemvrie până la începutul lui Martie, săteanul 
nu mai are ce munci la. câmp şi dacă localitatea nu-i 
oferă prilejul dea face cărăuşie de lemne, de pietre, ete., 
aturei stă fâră lucru.. Din restul timpului, în care 
muncile agricole îl preocupă, şi care îmbrățișează „circa, | 
230 zile, zilele lucrătoare reprezintă numai o treime. 
Suntem induşi a crede că celealte donă treimi, adică 
139 zile, sunt perdute. - | o 

O parte din această perdere se datoreşte sărbăto- 
„rilor religioase, care sunt destul de numeroase și la.- 
care datinele au mai adăogit o mulţime de sărbători 
zise păgâne, când iarăş nu se lucrează, O altă parte 
de perdere poate proveni din cauza timpului neprielnice 
pentru. munca câmpului, zilele ploioase împedicând 
bineînțeles 'asemenea, lucrări. a 

Dar mai este o împrejurare, de care trebue să ţinem 
seamă, când judecăm munca agricolă; este diferinţa 
ce există între agricultură şi alte industrii în ceia ce 
priveşte continuitatea operei. In mai toate industriile 

" lucrul se face şi se poate face continuu, în orice zi, 
în orice anotimp, iar repaosul şi-l dictează: omul după | 
trebuinţele şi obiceiurile sale. Nu e tot aşă în agri- 
cultură, unde muncile nu se urmează în şir, din cauză 
că alături de om.trebue să lucreze şi natura, şi omul 
nu poate regulă după voie cooperaţiunea naturei. Vine 
epoca, când se cere o încordare a lucrărilor la câmp, 
pentra. a profită de timpul favorabil şi a nu întârziă 
sau întrerupe: viaţa, şi desvoltarea plantelor ; urmează, 
apoi o perioadă, când munca se suspendă din cauze 
naturale şi când prin urmare lucrătorul trebue să steă, 
aşteptând o nouă fază a vegetaţiunii sau o altă serie 
de munci; Oricât s'a strădait cultivatorul să se fe- 

" rească de aceste intreruperi, căutând să se apuce în 
- intermitențe de alte lucrări suplimentare sau de lu... 
_crările de pregătire a pământului pentru anul viitor, 
perderile sunt inevitabile şi numeroase; ele deci mic- 
şorează cuantumul zilelor disponibile pentru munca 

“pământului. ._ i . 
In aceiaş ordine de idei trebue să ţinem seamă, că 

- la calcularea mediei de mai sus am considerat întreaga 
populaţiune activă agricolă, fără a face distincţiune 
nici de judeţ, nici de regiune; prin-urmare am afec- 
tat locuitorilor dela munte lucrările agricole care nu se 

"fac de 'regulă în acele localităţi, unde cultura, este re- 
strânsă la fânețe şi puţin porumb, degrevând cu modul 
acesta populaţiunea, dela şesuri şi coline, care în rea- 
litate trebuie să depună mai maltă muncă, fiindcă agri-. 
cultura. îmbrățișează, aci plantele care cer lucrări nume- 
“oase şi încordate. 

Astfel fiind, s'ar fi impus poate, a “face pe regiuni . 
raportul între braţe şi cantitatea de lucru. Un ase- 
menea, raport ar fi fost aproape imposibil de stabilit, 
fiindcă evaluaţiunile, la care am procedat mai sus, se . 
aplică numai la totalul din ţara întreagă, De altă parte, 
însă, sunt două: circumstanţe care produce oarecum 
compensaţiunea  nepotrivirilor semnalate : este mai întâi 
"faptul că în localităţile muntoase fânețele ocupă o su- 
prafaţă mult mai întinsă decât la câmp; aşă de exem- 
plu, în regiunea Carpaţilor Munteniei și Moldovei în- 
tinderea, livezilor naturale reprezintă mai mult de 60%/ 
din total. In al doilea rând, intervine mişcarea lucră- 
torilor agricoli dela munte spre şesuri sau mai bine: 
zis, din localităţile unde e prisos de braţe către părţile 
în care lipsa de. braţe se face simțită. In adevăr, este 
lucru cunoscut, că în timpul muncilor: agricole cete 
numeroase „de locuitori pornesc mai cu seamă din lo- 
calităţile. muntoase şi vin de se învoiese ca proprie- 
tarii dela câmpie pentru lucrările agricole. Această; 
peregrinare nu a fost'până acum înregistrată de nici o. 
statistică, ea e însă certă şi: contribuie înti”'o măsură - 
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. puternică să mărească numărul braţelor trebuitoare la 
"- muncile agricole din regiunile de coline şi șesuri,.pe 
“unde localnicii nu sunt destui, ca. să împlinească la 
vreme toate nevoile câmpului. . . 

In afară însă, de aceste migraţiuni interioare, popula- 
țiunea, agricolă se mai sporeşte vremelniceşte, mai cu 
deosebire în toiul lucrărilor mari şi urgente, cum sunt 
praşila, și secera, cu un contingent de muncitori străini, 
fie aduși de peste graniţă în grupuri, fie intraţi in- 
dividual în ţară, anume pentru acest scop. Faptul este în 
deobște cunoscut şi nu' mai avem nevoie să-l dovedim. 
Cu toate acestea am fi dorit să-l concretizăm, indicând 
pe cât se poate de exact, la cât se ridică numărul 
acestor lucrători agricoli străini, care se adaogă la . 
efectivul braţelor de care dispunem dintre indigeni. 
E regretabil că această imigraţiune, care se face re- 
gulat în fiece an, nu se înregistrează în mod complet. 

Până la 1902, Ministerul de Interne a ţinut. soco- 
teală de numărul muncitorilor străini, cari au fost 
autorizaţi să intre în ară, în grupuri, după cererea, 
marilor proprietari. Acest număr s'a ridicat în 1900 

-la 35 210 indivizi, a crescut în 1901 la 43462 şi în 
1902 la 46 962. Distribuirea lor pe judeţe ne arată: că 
ei-au fost aduși mai cu seamă în grupa. I a distric- 

_telor din Moldova, precum şi în grupa IV a distric- 
telor de' pe şesurile Dunărei, adică în părţile ţării unde 
agricultura, se face pe o scară mare şi lipsa de braţe 

„este mai simțită. : 
„Dar în numărul acestor lucrători veniţi colectiv şi 

„cu autorizaţiuni. speciale, nu se . cuprind toţi străinii, | 
cari intră în ţară pentru muncile agricole. Mai sunt - 
alţii, poate tot atât de numeroşi, cari trec frontiera 
„individual, neavând nevoie de autorizaţiune specială şi 
cari prin urmare nu au fost înregistraţi. Dovadă este 
statistica, imigrărilor care se face de către Serviciul 
de Siguranţă al Ministerului de Interne, dela 1904 
încoace, şi care. pentru acel an'a arătat că au intrat 
în ţară în afară de 24278 muncitori în grupe, un . 
număr de 80 301 lucrători individuali destinaţi, fără: 
distincţiune în statistică, atât pentru agricultură, cât : 
şi pentru alte industrii, lucrări forestiere, ete. Mai 
ştim încă că în fiece an sosesc numeroşi Bulgari pentru 
lucrările grădinăriilor de zarzavaturi. O statistică din 
1903, întocmită de-noi deodată cu statistica agricolă, * 
ne-aindicat 681 grădinari patroni de naţionalitate Bul- 
gară, care întrețineau la, lucrările de grădinărie 10 536 
muncitori, dintre cari 8497. veniţi de .peste. fruntarii. 

Este neîndoios că această imigraţiune de . lucrători . 
străini, întrebuinţaţi la muncile agricole, sporeşte na- 
“mărul braţelor disponibile în ţară şi influenţează asn- 
pra raportului pe care l-am stabilit mai sas că există . 
între câtimea, de lucru şi populaţiunea activă. Dacă 
am ţine socoteală în calculele noastre:şi de acei.imi-" 
granţi, desigur că cele 91 zile lucrătoare, ce a rezultat 
că munceşte una peste alta, într'un an, fiece persoană 
activă în Agricultură, s'ar mai împuţină şi deci nu- 
mărul zilelor perdute sua fără lucru sar mări. 

Nu este curios fenomenul ca într'o ţară, în care cultiva- 
torul stă neocupat trei sferturi de an, să mai fie novoie 
de a importă pentru muncă atâtea braţe de peste hotare? 

- Nu ar fi cu putinţă să se evite această concurenţă. 
străină, umplând nevoia ce se simte în unele localităţi 

și în anumite timpuri printr'o organizaţiune . sistema- 
tică a; cererei şi ofertei şi: o dirigiare regulată a bra- 
ţelor muncitoare din părţile unde e prisos către 1o- 

"calităţile unde se simte lipsă ? 
In tot cazul, se dovedeşte în mod luminos din expu- 

nerile precedente, că din punctul de vedere al popula- 
țiunii noastre active, care se înmulţeşte considerabil din * 

an în' an, agricultura României este susceptibilă. de 
„desvoltare şi de progres în viitor, fie prin căutare de 

- pământuri nouă, fie prin' o exploatare mai intensivă: şi 
mai' producătoare a ţarinilor. cultivate astăzi. i 

 



CAPITOLUL 

„MAȘINILE ȘI INSTRUMENTELE AGRICOLE. 

  

Da A ÎN : N 

Tratând în câpitolul. precedent despre populaţiunea *| dispensabile cultivatorului mare şi mic. În scopul dea 
“agricolă şi despre capacitatea ei de muncă, am făcut „completă lucrarea noastră, am luat iniţiativa, în toamna, 

" abstrâcţiune: de un element care joacă un rol conside- anului 1905, ca să se întocmească -în mod sistematic .. 
„rabil în agricultura modernă, anume de maşinile şi și cu garanţie de exactitate, o.statistică com.lectă de 
instrumentele ce sunt întrebuințate astăzi pe o scară toate uneltele întrebainţate în cultura - pământului. 
din ce în ce mai întinsă, sporind puterile omului la In studiul ce se va face deodată cu publicarea datelor. 
lucra, facilitând. și repulând producţiunea câmpului, ce sunt deja prelucrate, se va arătă modul de proce- lărgind şi îmbunătățind cultura, care cu ajutorul ma- | dare şi se va analiză în amănunţimi rezultatele acestei ginei se face mai repede și mai ordonată. „| importante investigaţiuni. Pentru opera de față ne. : Ar fi fost o lacună mare ca, studiind agricultura riulțămim a. extrage numai cifrele generale și a le „României în dezvoltarea sa actuală, să nu vorbim des- „| pune în raport cu punctele mai de căpetenie care pri- pre aceste mașini și insthumente, care au devenit in- vesc viaţa noastră agricolă. 

| Statistica mașinilor şi instrumentelor agricole din 1905 
“Numărul și valoarea mașinilor şi instrumentelor întrebuințate în Agricultura României de mari! și micii 

| cultivatori, precum și raportul lor. la supraiața de cultură, _ Ii 
Nombre. et valeur des .machines et instrumenis- utilists dans PAgriculture de la Roumanie par les grands | 

  
  

  

    
  

TABELA No. 11. - et les peiiis cultivateurs.: Leur rapport ă la surface de culture. C 
| | Numărul maşinilor și - - a a instrumentelor agricole O maşină sau | Preţul mij- | Valoarea . , 

aparținân instrument a- | lociualunei | aproximativă , ” - “PELUL MAȘINILOR „- 0 | Nombre appartenant auz loricolrevine la maşini sau | a mașinilor și DENOMINATION 
- . 5. „5 3 : , instrument [instrumentelor . - _ ŞI: 3 și SS _ prombre Pi agricol agricole „DES 

. . - ” 233| a 3 < 26 pour une Priz moyen  Valeup _ - FE . nt achini uni £. . ” INSTRUMENTELOR AGRICOLE S 33 3 $ = îsi par pice | approximative| MACHINES. ET INSTRUMENTS . : - Sol :8 O . ” ” 3 | Să. F | = Es Hectare Lei Lei |B. : 
N 

. . "1. — Maşini cu vapori I.— Machines ă vapeur . .|-..- 

Pluguri cu aburi ..... . . . 55 — 55 — „52 900] 2 910 000|—]| Charrues ă-vapeur Ă _ IN Locomobile emo... . .| . — — 4 539] - 120637 7500] 84 0412 500|—] Locomobiles Maşini de treerat î. .  . . . .. — — '4 585 1194 37 5 000] 22 925 000/—[ Batteuses _ , o Maşini de bătut porumb ee... — — -1 258 4 353 07 - 2500] 8 145 0001-—] Batteuses ă mais PT Batoze de trifoi [fo . d. — — 23 : — 2 000] . -46 000|—] Baiteuses ă trăfle | Maşini de tăiat nutreţ. ,. - —| 2 216 — 1 600 25 600|—] Hachoirs ă fourrage Prese de fân. .,:; .. — >= 8 — 13500 28 000|—| Presses ă foin Altele eee eee aa aa. . — — 10 — 600 6 0001—| Autres E 
_ IL. — Maşini şi instrumente cu . - | E N II. — Machines et instruments- ă - “tracţiune animată : : traction animale - 

1. — Maşini şi instrumente pentru _ | 1. — Machines et înstruimenis pour prepararea terenului. | . - la preparation du terrain. 

                    
Pluguri. simple cu grindeiul de lemn. . 712| 166 815| 167527 32 69 - * 221 3 685 594|—] Charrues Simples ă perche de bois - > universalecu grindeiul de fer sau oțel] 25 704| 283 748| 309 452 17 0]. : 58] 17 9418 216]— - universelles ” : > compuse cu două sau mai multe brazde 12 839|  - 23 460 36 299| - 150 sc 100| . 3 629 9004— > bissocs ou polyssocs > schimbătoare (gemene de coastă) . 760 630: 1 390 3 939 cs - 110 152 900]— >. ă soc mobile “ - >». de desfundat la adâncimi mari. | 1236 44 1 280 4 278 25 100| 128 000|— > defonceuses : >. + cu aparat de sămănat porumbul . 372 "23 „395| . 138637] 65 25 675|—[ . >» avec appareilpour semer le mais Cultivatoare eee. 1 097 „23 1 120 4889] . 85 95 200|—| Cultivateurs .. : * |. Totalul plugurilor şi cultivatoarelor. . . | 42720] 474 7-43]. 517 463]- I0ss| ..  — | - Total 
Grape de lemn cu dinţii de fer, . 14 162| * 70 029 834 191 65 o "3 : IN PR Pie ... = 2Y| . - 12] 1010 2921—] Herses en bois ă dents de f „o „fer cu dinţi de fer (boroâne) 21 430| : 25207 46 637] 11742 - 85| : 3 961145|— >. „en fer - ii „2 > mărăcini a... 9 136|. .308 296| . 317432 - 17 25 „92|  63s864l— >  ă-balais de ronce ..-  . - i Totalul: grapelor . , . |: 44 728|' 403532 448260] “12| — —l— Ea -Total + - - : 
Tăvălugi de leran oa eee a | 6227 2 935 9 162 59770] --: 12]  109914l—] Rouleaux en bois „2 fer - eee... „1 998 , 536 2474] - 2213] -: -:'.9200 494 800|—]: - > en fer- „= Totalul tăvălugilor. . |. 8765] : 3 g21] . 11636 470] E Total
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Numărul și valoarea mașinilor și instrumentelor întrebuințate în Agricultura. României de marii și i micii 
cultivatori, precum și raportul lor la supraîața de cultură. | Sa 

Nombre et valeur des: machines et instruments utilis6s dans P Agriculture de la Roumanie par les grands, ei les 
TABELA-NO. 41 (continuare) .  petits cultivateurs, Leur rapport ă la surface de culture. : . - (suite) 

„Numărul mașinilor și - 

Ea instrumentelor agricole, O maşină sau | Preţul mij- | Valoarea 
Tara ina instrument a- | lociualunei | aproximativă naș o - 
„FELUL MAŞINILOR | Aombre appartenant AU? |gricol revine la] maşini sau [a maşinilor şi DENOMINATION . 

! : Pa Z z Ş | Yombre d instrument |insirumentelor | 

II 5 | ES | a |Aambrecte, | agricol | atricole mes 
i o | 2 43 2 & < A pour une | pir moyen Valeur | ÎN . 

AF Jam = 23 E machine ou 2 ; 5 SI r INSTRUMENTELOR AGRICOLE] & sa = Ș F fustuent | par piice |approximative | MACHINES ET INSTRUMENTS 
” | So: S- O . ae . 

3 | să p - | 
=> = 8? Hectare Lei Lei <|B. 

2.— Maşini pentru sămdnat . - . 9, —- Semoirs 

Maşini de sămănat prin împrăştiere . 4 777 93 "4 870 1124 se - 800] 1 461 000| _] -Semoirs ă lă volte 
> > în rânduri. . . 6 847 207 7054] . 776 32 600| 1 232 100, _] . » en lignes 
> > pusi cuiburi porumb. . 515 70 585| —|. 300| i75500/_| + >" pour le mais 
> > >» > cartofi mo i 12 | — ” 12 = 950 3 000! _ > les pommes de terre - 

Totalul maşinelor de sămănat . 12757 370 72 521 „4497 36 — —|— ! ! Total 

— Aaşini şi instrumente pentr a _ . E 13. — Machines et instrumenis pour 
întreţiner ea sâmănătur ilor . | | Vontretien des ensemencenents 

Rariţe de Temn (muşuroitoare), . , ... 1 673 90.635 92 308| 59 32 15] 1 3841 620| —] Houes ă cheval en bois 
>. > fier > | 3 026 13 833 16 859] - 324 s2 40] 6074360 — > enfer 7 

_ - Totalul rarițelor ... -+699| 101 168| 109 167 50 16 . — —! |. E “Total 

Prăşitoare mecanice cu cai. ...... 589 15| 604 — 125 75 500 _—] Bineuses 7 

-4.— Maşini poeniru recoltat | |. Ia . ” o | . 4. — Alachânes & recolter 

Maşini de secerat, fără aparat de legat . 3 560 10 556 14 116 21681 480 6 775 6s0' —| Moissonncuses simples 

„> > > cu > ” 3961] . 374 4 335 706 00 900] 3 901 500; — > i lieuses . 

„Totalul maşinilor de secerat. , „| 75274  10930| 18451 16583] — — — Total des moissonneuses 

Maşini de cosit. . AR . 1 065| . 104 1169] . _ 4675] .: 300| 350700, —| Faucheuses mecaniques 
Maşini de scos cartofi. . . . . . 39 —| 39 „97997 250 9 750! —] Arracheuses de pommes de terre . 

Maşini de scos sfecdle ... .....]. Gi 1 62 „19402 „250 15 500| — > >  betteraves 
Maşini de întors fânul. . . ..,. |. 166 „2 168] . — 300| - 50400! —| Faneuses 
Greble mecanice cu cai | 1291 32 1 393 — - 175| 231 525! —| Râteaux â cheval. 

5. — Maşini de 'trecrat N Aa | “ . 5. — Machines & battage 

Manej (vârtej pentru maşini de treerat şi | : ” ” . - , 2 
bătut porumb) . . ... ... ..... . 303 „ 937 - 510 — 750| -405 000, —] Mantges 

6. — Ale maşini şi înstrumente : 6.— Autres machines et înstrumenis 
| agricole. | _ : . , agricoles 

Maşini pentru împrăștiat îngrăşămintele| . , - 
Chimice .-. . ee ae a |... 157 — 57 96 073 o9 175 9 975| —| Machines ă 6pandage 

Care şi căruțe cu osia de lemn... . "8574| 344707] 353281 „16 89] - .100|35 328 100| —| Chars et charrettes â essicu de bois 
> > > 3, >» fier: .-. | 16390; 244601 260 991 22 86 ” 200152 198 200| — >> po fer 

“Totalul carelor şi căruţelor „-. „| 22964] - 589308] 6114272 | 97 — —|— Total de chars et charretes 

MI. — Maşini purtate cu mâna. | | UI. — Machines ă la main 

1 — Maşini de trecrăt Pi Ă | ia " 1. — Batteuses 

- Maşini de treerat păioase ..,.. 14|. 181| 195 "28 082 so 120| 39000) —] Batteuses ă main " 
> " bătut porumb. î. ... 1 276 7 669 -.8 945 612 2o „- 110| 983 950| —]| Egrenoirs ă mais 7 

2 — Maşini pentru curățirea - < | | — Irachines pour Vâpuratiot des 
sămințelor | | : pi . i ” _ grains | 

Vânturătâri (morişte) . . ...., . „| 6056|' 17678| - 23 734 230 75 170) 4 034 780| — | Tarares” 
Triori . . . . . . ... . . . . .| 2715 2 982|. “5 27 956 20 - 180| 1 030 860| —] Trieurs | 

3. — Maşini pentru prepararea | , e a , | 3. --Machines pour la prăparation 
natrețurilor. - . | | des fourrages | 

“Mani de tăiât nutreţ (şişcă) . „| 1054] „682 1733 3 413 a 85] 147 303| —| Hachoirs a fourrage  . : 
3 2 stele 346 23| 369 14 8406] | 90|  33210|— „a ă betterave 
>» făcut uruială . . . | 238 158 396| - 18382870] . 170 67 320| —] Concasseurs | 

Prese de fân . . .-.. . . . i... i „215 i , 37 | 252 23 679 33 250 63 000| — “Presses â foin iu 

4, —  qute maşini şi înstr zumerte A _ “ PI II 4. — Autres machines et înştrumenis 

„agricole a, - : - agricoles. 
 Fărăinătoare de struguri . . d... 260| . 1019 „1279 708] - 30 38 370| — Broyeuses ă grappes | 

Teascuri pentru struguri. . . . +... .| . 507| 6215 „6 722 1337 „7 80| 537760] —| Presairs . 

Cazane pentru ţuică sau rachiu . . . » 789 29 994 30 783] „24|. i 30] 9284904 — _Chaudroris ă distiller . , 

„Aparate sistematice pentru distilat rachiu "50| - 74| 124] îs —l- „+ 22700] 210800| —| Alambies - i 

Pompe de urină ,. cc... 175 30|. 205 2671200] - . .: 60 12300) —|-Pompeş.ă purin  - 

Maşini pentru fabricat untul . „'.:. e 1295] . 15|: 310| - - . —[ : -- 70] - 24700|—| Barattes: .. Pe .. 
Cântare decimale (mari) ee sn sme e | - 2001[ . 23820] . „4921 o „70| . 31 000| —] Bâlances romaines — 

Alte mașini, o eee ae. d o. „205[. 0 152| 957. — i 45 16 065| — Autres machines ' | ! „n 

| ae Dl 2212104792501 — | - „Total aenera ai Total. „general. i |: — | _



„bela No. 11, în care se cuprinde o recagitulaţiune ge- - 

. 

„Pentru. elucidarea cestiunii piezintăm mai întâi ta- 

nerală pentru ţara întreagă a tutulor maşinilor și în- 
strumentelor agricole ce au fost întrebuințate în anul 

„1905, Ele an fost împărţite în trei grupe, ţinând seamă 
de forţa ce se utilizează pentru punerea lor în miș- 
care. Grupa -I conţine “maşinile mişcate cu vapor; în 
grupa II întră maşinile şi instrumentele puse: în mişcare 
cu tracţiune animală; în grupa III maşinile şi instru- 
mentele purtate cu mâna. 

Ustensilele sunt specificate după felul lor, iar în 
- grupa II și III au mai fost subdivizate în raport cu 

întrebuinţarea, sau cu scopul la care sunt destinate. 
„Tabela cuprinde în primele coloane numărul mașini- 

lor şi instrumentelor împărţite după cum aparţin ma- 
rilor sau'micilor agricultori. După ce am făcut totalul 
lor, am raportat cifra 'obţinută, pentru fiecare fel de” 
ustensile, la suprafaţa de cultură la care au fost utilizate. 
“In ultimele două coloane-am înscris. preţul 7izocii, 
cu care -se vând în comerţ, preţ pe care l-am stabilit 
în urma, cercetărilor şi pe baza cataloagelor ce ne-au 
fost puse la dispoziţiune de: mai mulţi mari depozitari 
de maşini agricole. Cu ajutorul acestor preţuri mijlocii 
am putut determină valoarea aproximativă a capita- 

“ului ce este băgat în maşinile şi instrumentele de care 
se servește. agricultura noastră. ! 

Această „valoare se urcă la'un total de peste 210 
„milioane lei. Posturile mai importante, care intră în 
această sumă, sunt: locomobilele, reprezintând un ca- 
pital de peste 3 milioane, mașinile de treerat; aproape . 
23 milioane, .plugurile 25 milioane, carele şi căruțele 

_87 milioan», etc. , | 
Pentru a relevă însemnătatea capitalului” investit în 

principalele noastre ustensile agricole — zicem princi- 
pale, fiindcă în socoteala noastră "n'au intrat uneltele 
de mână: sapa, lopata, cazmaua, şi alte multe de felul 
acestora — vom menţionă că suma de 210 milioane, la 
care se suie valoarea maşinilor și instrumentelor a- 
gricole, reprezintă aproape jumătate: din valoarea ani- 
malelor domestice pe care în lucrarea noastră, din 1900 
am preţuit'o la 469 milioane. . 
„Este de altminteri natural să găsim un capital atât 
de important pus în uneltele agricole, când ne gândim 
la dezvoltarea ce a luat economia noastră, rurală. O 
dovadă mai mult despre extensiunea ce prezintă la noi 
întrebuinţarea mașinilor agricole, o găsim în 'statistica, 
comerțului exterior, din care se constată că în 1904 
“maşinile agricole şi accesoriile lor importate în ţară, 
au “atins valoarea de 10 650 128 lei, iar în 1905 s'au 
ridicat la, peste 12!/, milioane. 

Să trecem acum să analizăm datele cuprinse în ta- „bela No. 11, care înfăţişează un conspect general al uneltelor îritrebuințate în agricultura României, | 
Oprindu-ne la „prima categorie a mașinilor cu vapori, 

“constatăm mai întâi existența a B5 pluguri cu aburi,. 
marilor agricultori. Intre: 

cari aparţin, bine înțeles, 
buinţarea acestui instrument, a cărui utilitate se re- 
cunoaşte și se propagă din ce în ce mai mult, datează de curând în ţara, noastră, 1), ” „Printre celelalte maşini cu vapor distingem în prima Jinje locomobilele, care se găsesc în număr mare: 4539, constituind generatorii la, aproape acelaşi număr de ma- „şini de treerat (4585), la mașini de bătut porumb (1 258),-tăiat nutreţ, prese da fân ete, 

Dacă raportăm cifra, locomobilelor la suprafaţa cul-: tivată, rezultă că o locomobilă ovine la 1206 hectare; 

  

1) Cu toate acestea într'o statistică întocmită în anul 1883 de maşini şi unelte agricole, se arată că ar fi existat în țară 65 pluguri mişcate cu aburi, lucru co, pare cu atât mai în- doelnie cu cât numai jud. Fălciu posedă 50 de asemenea plu- guri! Eroarea este cu atât mai evidentă, cu cât astăzi nu 5a găsit nici un plug cu abur în acest judeţ. : Ă oz : 
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o maşină de treerat serveşte la 1194 hectare cultivate 
cu .păioase, în timp: ce o mașină de bătut porumb re- 
vine la, 4353 hectare semănate cu această plantă. 

Cele 55 pluguri cu aburi au o forţă nominală de 1172 
cai-vapor; la 4539 locomobile puterea s'a arătat a fi 

 de'47861 cai-vapor. Un număr de 357 locomobile sunt în- : 

motoare la mori. | | , 
In total, maşinile agricole cu abur apaiţin la 3 020 | 

trebuinţate, în afară de lucrările agricole, ca maşini- 

“persoane, Jată cum se repartizează aceşti posesori din 
punctul de vedere al profesiunii lor: 1980 sunt cul- 
tivatori mari de moşii şi anume: 1 086 proprietari şi 
894 arendași; 348'sunt miei cultivatori; .438 mecanici 
și 254 de alte profesiuni Când raportăm numărul to- 
tal al marilor cultivatori la aceia care posedă maşini 
agricole, găsim că-din 100 mari proprietari 52 între- 
buințează maşini cu vapor, iar din 100 arendași numai 
40 dispun de -asemenea ustensile. Dintre micii agri- 
cultori numai 318 s'au notat ca posesori de maşini . 
agricole cu abur. | -_ . A 

Un alt fapt interesant a mai fost relevat. de statis- 
tica noastră: s'au găsit în 39 comune un număr de 39 
asociaţiuni de săteni care posedă în comun 91 maşini 
cu abur pentru trebuinţele agricole. Aceste asocia- 
țiuni se compun din 1189 membri. Este o formă a, 
cooperaţiunii în agricultură, al cărei început, în ţara 

„ noastră, trebue privit cu multă atenţiune,. 
Grupa II-a a maşinilor şi instrumentelor cu trac- 

țiane animală a fost subdivizată în 6 categorii după 
destinaţiunea sau întrebuinţarea ce se face cu uneltele. 
Categoria cea mai numeroasă este a instrumentelor care 
servesc la prepararea terenului şi între cari distingem în 
prima linie plugurile, clasificate după felul lor dela, 
cele mai simple la, cele mai complicate sau perfecţio- 
nate. Statistica, a deosebit: -167 527 pluguri simple 
(ţărăneşti) cu grindeiul de lemn, cari aparţin aproape 
exclusiv micilor agricultori; 309 452 pluguri univer- 

- sale cu grindeiul de fer. sau de oţel, dintre cari numai 
25 704 posedă marii agricultori, iar restul cei mici ; 
36 299 pluguri polibrăzdare, repartizate în 12 839 la 
marii cultivatori şi 23 460 la cei mici; mai sunt 1390. 
pluguri schimbătoare, 1280 pluguri de desfundat la 
„adâncimi mari, 395 pluguri .speciale cu aparat de să- 
mănat porumbul şi 1 120: cultivatoare. : 

In total numărul plugurilor. de diferitele feluri in- 
dicate mai sus, se ridică la 517 463, cifră care rapor- 

"tată la suprafaţa de cultură, ne arată că un plug ser- - 
veşte în mijlociu la, 101], hectare. Marii agricultori nu 
stăpânesc decât 7,5%/, din aceste unelte, iar restul se 
găseşte în mâna micilor cultivatori, cu care,. bine în-. 
țeles, ei muncesc şi pământurile proprietarilor şi: aren- 
dașilor mari.: e A 

Grapele s'au înregistrat în un număr considerabil: 
448 260; este de observat însă.că, din acestea 317 432 
sunt grape ordinare de mărăcini, pe când dintre celelalte, 
mai perfecţionate sunt mult mai puţine. . 

Tăvălugii sau găsit în cifră de 11636 repartizaţi în 9162 tăvălugi de lemn şi 9474 de fer. - . 
A doua subdiviziune coprinde maşinile pentru să- 

- mănat, deosebite de asemenea. după felul şi utilizarea 
lor. Statistica a înregistrat. 11 924 sămănătoare, apar- - ținând în cea mai mare parte Ja, cultivatorii cei mari ;. dintre acestea 4870 sunt mașini de sămănat prin îm- prăştiare şi 7 054 în rânduri. S'au mai numărat 585 mașini speciale de pus porumbul în cuiburi şi 12 ma- şini pentru sămănatul cartofilor. Ne - 
„In total sămănătoarele se ridică la cifra de 12 521, care raportată la, suprafuţa de cultură ne dă câte 437 - „hectare de o maşină, o întindere negreşit prea mare „pentru puterea, acestei maşini, dar cum se ştie căo . mare parte din pământul cultivat se samănă cu riâna,. | media, de mai sus se reduce, în realitate, într'iâin mod “ simţitor. - Da ai
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A treia categorie de maşini şi instrumente pentru 
întreținerea sămănăturilor cuprinde rariţele şi prăşi- 
toarele mecanice. Rariţele de lemn s'au găsit în nu- 
măr de 92 308, posedate în 'mare parte de către micii 
agricultori, iar cele de fer sunt-în cifră de 16 859; 
cu totul, deci, avem 109 167 rariţe, sau în termen mij- 
lociu câte o rariţă la 50 hectare cultivate. Prăşitoarele 
m:cânice cu cai sunt puţine: de abia, 604 aparţinând 

"în marea lor majoritate agricultorilor celor masi. 
Printre maşinile de recoltat distingem întâiu 18451 

secerătoare, dintre cari 14116 fără aparat de legat, 
şi restul de 43835 cu aparat de legat. Este curios 
de constatat,.că un număr considerabil dintre aceste 
secerătoare s'au găsit la micii cultivatori, cari po- 
sedă 10556 maşini de secerat simple și 374 sece- 
rătoare cu aparat de legat; explicaţiunea poate fi 
în legătură cu faptul că în unele judeţe, cum de ex. 
Constanţa, "Tulcea, și Brăila, întinderea păioaselor cul- 
tivate- de micii agricultori este mult mai mare decât 
aceea a agricultorilor mari, cari mai-cu seamă în Do- 
brogea sunt puţini la număr; deci nevoia de a seceră 
la, timp a provocat întrebnuinţarea maşinilor, pe o scară . 
mai largă, cu deosebire în aceste părţi ale ţării, unde 
afluenţa de braţe nu este prea mare. 
„Tot dintre ustensilele destinate la, recoltat fac parte 

şi maşinile de cosit, cari s'au găsit în număr de 1 169, 
aparținând mai cu seamă marilor agricultori, maşinile 
de scos cartofii (39), de scos sfecle (62), de întors fâ- 

-_nul (168), precum și greblele mecanice cu cai (1 328). 
“Ca mașini de treerat s'au notat 540 maneje purtate 

de “cai, care mai subsistă pe ici pe colo, pe unde nu 
“ajung locomobilele. | 

Am mai prevăzut o a șasea, categorie cu alte felu- 
rite maşini şi instrumente trase de animale, ' în care 
în afară de cele 57 maşini pentru împrăştiatul îngră- 
şămintelor chimice —- un indice îmbucurător când e vorba 
de progresele technicei agricole — iau parte principală 

" “carele şi căruțele, care şi ele constituesc o uneltă indis- 
pensabilă la munca pământului. S'au deosebit în care 
cu osia de lemn şi care cu osia de fier; mai nume- 

-roase sunt cele dintâi: 853281 care şi anume, 8574 - 
aparţinând - marilor cultivatori şi 344707 celor. mici ; 
carele şi căruțele cu osia de fer s'au înregistrat în 
cifră, de 960991 şi anume 16390 s'au găsit la marii 
agricultori și 244601 Ja cei mici. In total careie și 
căruțele întrebuințate în agricultură sant 614 272, dintre 
cari 589 308 aparţin cultivatorilor mici. Cum cifra a-' 
„cestora se apropie de 1 milion, se poate zice că din: 
_doi cultivatori unul trebue să aibă un car sau o că-- 
ruţă. Faţă cu suprafaţa cultivată, revine că un car ser- 
veşte la aproape 10 hectare. . : 
Se observă încă că aceste vehicule constituesc o parte 

foarte însemnată din capitalul băgat în instrumentele 
agricole: 871/, milioane lei, reprezintând peste-40%/, 
din totalul acelui capital. i 

Grupa III-a maşinilor purtate cu mâna a fost sub- 
divizată în 4 categorii: distingem întâi maşinile de 
treerat (cu mâna), resturi din vechia gospodărie agri- 

„colă care se mai găsese întrebuințate .pe ici, pe colo; 
mai importante sunt instrumentele care servesc la cu- 
răţirea seminţelor : 23 734 vânturători (morişte) precum - 
şi 5727 triori, repartizate'şi la marii şi la micii cultivatori. 

Pentru prepararea nutreţurilor, s'au semnalat: 1 733 . 
maşini de tăiat. (şişcă), 369 pentru tăiatul .sfeclelor, 

"896 pentru făcut uruială şi 252 prese de fân. - 
In fine, am:mai notat într'o ultimă categorie, diferite. 

alte instrumente şi maşini care au oarecare: importanţă 
în economia rurală; aşă de ex. fărămătoare şi teascuri 
pentra struguri, 

de urină, maşini „de fabricat" untul (310), cântare de- 
.cimale, etc. iai e i 

-.. Aceste, 4539 locomobile 

cazane -(căldărușe) pentru ţuică sau 
- rachiu (însemnat număr: 30783), aparate raai siste- 
matice (alambicuri) pentru distilatul spirtului; pompe   

Toate acestea, constituind inventarul principal al 
gospodăriei noastre rurale, s'au prețuit la. suma de 

„210479 250 lei, sumă care de sigur sar mări consi- 
.derabil, dacă am ţineă seamă: şi de uneltele de mână. 
ce n'au fost înscrise în statistică, 

Tabela No. 12 (pag. 74—76) cuprinde înșirarea ma- 
şinilor şi instrumentelor agricole repartizate. pe judeţe 
şi pe regiuni sau grupe. Aa | 

În capul tabelei s'a păstrat aceiaş rânduire ca la 
tabela precedenti, ustensilele agricole fiind: împărţite 
după felul și după întrebuinţarea lor. Nu vom putea. 
urmări distribuţiunea amănanţită pe judeţe şi grupe 
a fiecărui fel de maşini şi instrumente, ci ne vom măr- 
gini la cele mai importante. 

Plugurile cu abur, pe care le-am găsit în cifră to- 
„tală, de 59, cu o forță de 1172 cai-vapori, adică câte 
21 cai-vapori în termen mediu de plug, sunt mai nu- 
meroase în judeţele de pe şesurile Dunărei, unde s'au 
înregistrat 30 pluguri cu 680 c.-v. -şi în judeţele de  . 

pe şesurile Siretului şi Prutului, unde s'au numărat 
16 pluguri cu 334 c.-v. 

_ Tot în aceste părţi ale ţării, în care agricultura se . 
face pe o scară mai întinsă, întâlnim cele mai multe 

“ locomobile ; în grupa IV 2500 locomobile cu .27 058 
c.-v. (cifrele mai mari se notează: în Dolj, Teleorman, . - 
Vlașca, Ilfov şi: Ialomiţa), iar în grupa LI s'au găsit 
10716 locomobile cu 10884 c.-v. (mai numeroase în 

„Dorohoi, Botoşani, Tutova, Fălciu, R.-Sărat). Din res- 
tul districtelor mai semnalăm Buzăul cu 149 locomo- 
bile, Mehedinţi, Prahova. Foarte rare sunt în Mus- 
cel, Vâlcea şi "Puleca, La totalul de 4539 locomobile 
din ţara întreagă corespunde o putere nominală de. 
41 301 c. v.; adică câte circa 10 cai de locomobilă. : 
:Puterea lor efectivă este de obicei mai mare decât cea, 

„ indicată, E 

$ servesc să pună în mişcare 
4 5S5 batoze de treerat, 1258 maşini 'de bătut po- 
rumbul şi 57 alte mașini purtate cu vapori, precum: 
batoze de trifoi, prese de fân, maşini de tăiat nu-: 
treţ, etc. o a 

Distribuţiunea, pe judeţe a plugurilor este în genere 
în legătură cu suprafaţa de cultură. Din cele 167 527 

“pluguri simple, câte s'au numărat în România, o mare 
parte, 61 095, se află în grupa IV a șesurilor Da- 
nărei, în care se face agricultura cea mai întinsă. 
Notăm, ca curiozitate, că în districtul Brăila nu s'a 
găsit nici un piu de acest fel; în schimb s'au înre- 
gistrat aci foarte multe pluguri polibrăzdare; se con- 
stată, în general, că în acest judeţ, instrumentele agri-. 
cole au o întrebuințare foarte căutată şi că de obicei 
populaţiunea mijlocie este înzestrată cu ustensilele cele 
mai perfecţionate: * | a 
_ Plugurile simple sunt răspândite pe Ja judeţele de 
munte : în Gorj s'au numărat 12324, în Mehedinţi 
11 092, în Bacău 15 856, în Suceava 6 893, etc.. 

Când e vorba de plugurile universale, care neapă- 
rat, însemnează un stadiu mai perfecţionat în technica 
instrumentelor agricole, împărţirea lor pe judeţe se face, 
bineînţeles, tot după întinderea, pământurtlor cultivate. 
“Aproape jumătate din totalul acestor pluguri se gă- - . 
seşte în regiunea șesurilor Dunării: 144 300, cu deo- . - 
sebire în Dolj, Ilfov, Teleorman, Vlașca şi Ialomiţa; 
un sfert din acelaş total s'a adunat de prin districtele . 
grupei I, de pe şesurile Siretului şi -Prutului ; 57 069 . 
pluguri universale a dat regiunea. Carpaţilor. din Mun- 
tenia, iar restul, în cifre mai mici, s'au găsit în Car- 

“ paţii Moldovei și în Dobrogea. 
Plugurile compuse cu două sau mai multe brazde. 

au dat un total de 36299, la care au contribuit mai 
-cu seamă judeţele din Dobrogea, Ialomiţa, Brăila. şi 
R.Sărat. ” 

Plugurile schimbătoare se văd a fi mai întrebuin-
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TABELA o, fă. - Da „ Machines et instrumente 

, "MAŞINI CU VAPORI | MAȘINI ȘI INSTRUMENTE 
” MACIIINES' A VAPEUR " Machines et instruments 

Pluguri || - __PLUGURI-— CHARRUES | GRAPE—HERSES ! . u aburi || Locomobile “3 = 5 > = = , Car n = 2 SIZ 2 18 class 2 [3 JUDEŢELE Charrues| L.ocomobiles 2 3 sS[5 a 18 -5 gas o - ă vapeurn : e, 3 lg * o 8lg 5 = $ 3 * [3 i 3 - 3 *lE. ss 95| 3 E st za S Lia o o lu > ss le s|&zs 35 &|E g Sa Zolz Ş . x as = E = E &|. 3 3 - S GRUPELE DE JUDEŢEI= [5 s| = [& SIE [sE|Sle Sac [SS ele „SS la SSE zEl a ' 3 [35z] 5 lg ela e elila le ăSlesslsssls Clazils Sl a |ăe ze 153| < ls 1 less SI SIE ela lezeze slsa8l SSI e lease [3 2575] a [5E SlES|ESlole e SSE SIaE alee sa SleEt| SE | E Ss Es Eli SIE [E RIES ESI S|ES SlzoElsgălzo3lSssi“sslES| o | sSlEsl|o 2 | 2 [& = 8] sei 3593] ES|ă <a Fal8E*]5 5 = |âăja“â|âz| + 

| 1 Dorohoi: . | 4| 106 154 aj 150| 50| 6[11051| 396| 979 +7] 53 6  5+ 16 todla 72 1 316|  185|15 224 "+3. 2 Botoşani . ['3| 46) 122| 1200) 122| 525| 4199] 6510) '79 30|. 35| —| 26| 996/10 559| -755|. 8411 398 oz 3 laşi, . -- [| —] 113] 1098 114| 46| 1] 1325] 7817]  s85| 74| 62 14 53| 10260] 7486) -. 749| 619| 8854 3 4 Roman. . | 1| 18| 66| 592| 70| 231] 6613'.39521 519 5| . 2]  —|: 3710158] 7232] 38| 1458] 9038 =2 5 Vaslui... | 2] il 85| 83| il 22] 255| 7584] 598| 176| 58 5| -32|10998 5724] 882] 2507] 9113 PE 6 Fălciu, .. || —|. 70 70s. 75| 35|-| 513| 77121 647 50 14| 18 30 8 984 3 540| . 566| 3 463| 7569 5 7 Tutova. . | a| ai] 120| 1210] 120] s2|—| 1512] 701] 29! 64 74| 52]  47[10419| 2749] 1227| 5.550] 9520 3 8 Covurlui. . | 8] 70)-120| 1310| 127| 372] 13710439: 7 38 si 8] - 85|11559! 1012] 1848] 8587) 11 447 3 9 Tecuci... | 1| 12] 102] 1100 99| 29|3] 510| 8172] 7! 20| - 63 4 8] 13 251] 1 741| 911| 9 076] 14 728 Y* 10 RSărat, . | 1| 32 124] 14621-1839| 50|] 2821107711657 Gl 57| 10| 49128321. 136| 2429] 9633|12198 
Grupa I. [16] 3341076] 10 sei 1097] 39030) 31 987| 74 S+4|. 8112] 510| 472| 117] 5211116563153 8960|.11 031| +1 162 106 059 

_ _ 

“2.5 1 Suceava, . | 2] aa. 42 360|” 47| 12| 3] 6893] 3213] o1+ 13|. | - |. 28]10368i7900| . 288| 161| 8619 ES 2 Neamţ .. | 2| 32! 36 344 36| 18) 2] 3743] 52412] 79] 14| 57 9. 94| 9 sas 1109]: 170] 3123] 7402 Şg 3 Bacău .. .. [| 1| 14) 0] "94| 16| a51[15856| - 979| 20| * 18| 38 2| 25[17158| 2633] 424113 479116 536 OE 4 Putna. . .| a] 6] 55| 598! 52| 18l1] 3170] 7339] oo .— 30| = 14]11135) 967| 582] 9572111121 
Grupa II. | 6| 94| 153| -1796| 781| 63|'7]29962]16773 ro15l +5) 131 12]  161l+8 099|13 609| 1-16-4| 26 635| -13 705 

3 . . _ | . . . Ă E 1 Buzău... | 1| 16| 148| 1650| 156| 36| 1| 1220la4636| 875| 12] 54 14] 16926 543| '2 24910 836| 13 628 „Q 2 Prahova. . [=-| —|| 112| 1238] 118| 33|] ovalats6] 209! - | 49]. 19 7|12 721| 81|. 757| 7861| 8702 3 3 Dâmboviţa. |—| —| 134 1 410 134) 36) 1]  712]11277| r sa 1| 17 7| 12076 136| 861| 8031| 9 030 = 4 Muscel .. [—| .—| 12]. sis! 12] 2|—] 2071] 1633] 28 1 |. — 5: a7a6i 321 48| 692| 772 2, 5 Argeş... . | 1| 32| 85! . 858| 87| 16l—| 7657] c1t2] 88 "5 3 2 4113 s71| 482| 524| 9039110045]. E. 6 Vâlcea. . . |—| —] 3), 104| 13)  3l—| 8385] 57|  a6| 22 au] — 5| 9099]. 27]: '137| 3233] 3397 Ş +7 Gorj.. .. |—|: — as 304| 34| 10| 1[12324| 555 9 5 5]  — 1|12 899| 340| 72| 6191]: 6603 „0.8 Mehedinţi . | 1| 16|. 139| 1315] 139| 59 aj o92[10738| 6 6| - +0 1 30| 21 953| 66| 1 809| 1325615 131 
Grupa III. | 3| 61| 677 6901 693| 195| 4|44452| 57065] 1333] 164| 184] 16| O 73103207] 17121 6157159 739| 67 308 

3 1 Dolj . .. | 7] 176] 12| 4368] 425| 119|—[as5a5s|2917 106 21| 70 10 42| 46 017| 301| 3 560|-33 2091 37070! 5 2 Romanaţi,. | 3] - 52 255| 2542! 252| 73| ij1565ol:o2zil “sal: : 6 6]. al . s0locoaz 134| 2741]17 453/2030]. a 301.... | 3| 50|*159| 1610! 62| 40| [10872] 6510] 108 4| 43 2 7] 17 576| 145| 1 052]13 924|15 121 „g 4 Teleorman. | 6| 90| 453| 4920! 151| 72| 3] 9672]23139| 373 11| 40| 81|: 2333339 210| 2237/26740|29187] „25 Viaşea «+ . | 2] “80 317| 3376|.320| 731| ss92l20692] 44 G|, : 77| 72| 22129805] 172'1571124276126019 3 6Htov ... [—| —! asa] 37z6| 338] oala]  asalozas2] 485| - 26 106] 21 42| 28 273] 613| 2 027|21 15623 796 9 7 Ialomiţa. . | 7| 187| 03! 1586| 399| s0l1|  107]21228| 5436 98| ;73| 19|  -73|27027] 371| 2602]21 4041924377 8 Brăila... | 2] 45] 159| 1850 159) 42] s|- —| 5 371| 7632 93| 42| 34|  33|13205) 2x9i '5513|11393]17148 
Grupa IV. [30| 68012 500| 27 0582 506|. 590|16| 6r 0951744300] 74 625 „265| 467| 235|: 282]2212609| 2 188 21303.1695551193046 

5 | | 5 A Ă _ | | S 1 Tulcea .. |—[ —l a 162| 14  2j— 3] 8151] 2737] 385 2 1 1| 11 280| 5 563). 1295] 91141115 972 3 2 Constanţa . |—| N—l 89 904 Pi 12|—] - 28] 8315] 8477] ai]: 2] ai] : s2la6964l 223| 508711 827[22 137] 
Grupa PV. |—l —I| zo3i 72261 105! A -[ 31116466] 11214 "406| 26| -- 15|  s3l2s 241110 786|. 6 382] 20 941] 35 109 

| ? . ? E Ă ă N ă . .- - ă -- România .. 55,1 173,4 539| 47 s61ji 585,1 258(571167527|309452| 36 299| 1 390| 1280). . 395| 1120 51746384 191| 46 637(317432|448260| . 
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agricole întrebuințate în 1905 
agricoles uţilises dans Pannse 1905: | 

CU TRACŢIUNE ANIMALA o ” 

  
  

  
  

      
  

                                    

i traction animale- 
-. SN Toi 

suo 3 i Ş e ZE _ Care şi căruţe 
5 3 | Ş|s 3 = “3 g& = os Chars et charrettes " e 
S 5 „Î 3|&elss|E a e [E DEPARTEMENTS 
Ș N = S 3[E [ăla 2 |52 lezs| e 
z sI |SelăSlaSles|5 |ES|s2 SSE lua a 3 3|E [ese SlsSI 8 [E |sslgz |ESE| SI SS [ROUPES DE DEPARTEMENTS 

- SS Ț - „a Vo 9 

35| = |Sg| esse Sl sla |Se SE az SS Ss 
2 S|Esles | slz 5 SlaSlaSlz sl| o Soleil a 3 la 
53| SEI SS | ESI ES ES eS|&ElzSleslezslzasl săli | o 

d - LI = a. a < Ss S|s. = | 89 E&|Bă|ES [ez || S|z=|se|s&zessSSslss 5 | F 

as 610 306 37| 151 53 4 .6 12| 45| 18 G|.11 841| 3440| 15281] 1 Dorohoi 
38 559 4 20 191 45 2 12 6 62 ? 6 10 936| 31412] 14078] 2 Botoşani | 3 

485 559 149 6| 142 28 2 sa]. .9 18|. :s8 3|.11709| 1 623| 13332] 3 Iași - = 
723 sI 24 14| + 36 37 14|. — 3 35 2 2| 7967] 1102] 9369] + Roman! pi 
235 | 32 95 22| 132 31| 1 4 8 28 -- 3 5 10709| 1572] 12281] 5 Vastui SE 
112 4 86 34| 151 60 —| = 5| 43 1 1! 6 622| 3676| 10298] 6 Fălciu oa 
168 333 „160 53| 269 76 4 1| 18 51 5 3] 8354]. 2 306| 10660] 7 Tutova Ze 
286| 425 125 95| 577 64 — — 3: 75 9 —| 3 484] 85141] 11998] 8 Covurlui a 3 
319| 297 82 32| 285| 44 1 — 11 42 7 3 6317] 6438] 12755] -9 Tecuci o 
322] 595 39 30| 516 80 1 — 7 33 10 „1 3 612| 15 120| 187324 10 R.-Sărat “a 

. . | &£ 

4081) 4-163| 71367  313]'2-+450 518 16| ? 24 82| 465 70| 30| S1551| 47233] 128781] Groupe I 
. _ . | , 

175| 161| 218 17 25| si — — — 16 4] 3]. 9859] 1331] 11190] 1 Suceava 3 o 
269| 230| 155 8 37 14 1 4 18 3 7 6589 3008! 9597] 2 Neamţ FE 
311| 166 60 16| - 32 17 — 3. 2 17 3 1| 15 878| 1700] 17678] “3 Bacău 25 
419| 271 62| 6! 183 28 1 — 5 46 13|. 21 8310| 5194] 13504] 4 Putna 22 

. . ” : % 

1168] 818| .:4195 97|. 277 70 2 3 Hi 97| 24 13] 40 636| 11233] 51869] . Groupe II 93 

. + - - ' 

292| 775| 1596 8|- 455 39 — G 5 49| 22|.  —( 10977] 10879] 21 856]: 1 Buzău 
252| 310| 365| . - 1] 210 32 2 12 3 1 20|. * 21 18811] 3862| 22673] 2 Prahova a 

"265| 197| 1335] — 83|. 12 1 — 3 18|: 11 —| 15 572| .3 293| 18 865| 3 Dâmboviţa S 
16 16 92 — 13 3 -- — 1 4 7 —| 5428] 2682] 8110] + Muscel 3 o 
$7| 88| 4681 11 106 5| _— — 1 6| - 23 —| 10 8374 + 336| 15273]. 5 Argeş g2- 
11 28| 61 —| aaa — 1 2 -3 12 —| 13 101| 21| 14022] -6 Vâlcea SS 
7 12| . 20|. — 28 — — — — 1|- 2 —|| 26 593| 1 320| 17913] 8 Gorj as 
59| 944 4881 7 200 ? -- — 1] 1 10 —| 19.937] 9 397| 29 3341] 8 Mehedinţi E 

942| 1670] 13431 77| 1112 102 3 79 16| 133| 137 2) 111256] 36 790| 148 016 Groupe III. 

235| 710| 17563|. 55| 483 35 8 —|. 8 53 ui 1] 35 657| 21 280| 56937] 1 Dolj 
283| 268! 8738 ' 41| 569 13 2 — 3| 18 33 —| 22 404|. 8 827| 31231] 2 Romanați 
168| * 276| 10857] . 4| 328 17 1 1 3 15 26 —|| 15 594| “3 018| 18612] 3 Olt: ? 

"367| 642| 17069|:. 3| 1487 41| _a1 2 - 5. 39 35 —| 17 194| 17 037| 34241] + Teleorman az 

424| 467| 18 596 8|..- 51 39 | 2 5| 38 56|  : 3] 10290| 20023] 30313] „5 Vlaşca = 
633| * 77| 12032] - 15| +61 76| 3 10 13|: s0|. 52 1] 11592] 20 779| 32 374| - 6 Iifov ss. 

642| 1395| 6175 10| 2109]: 110| . 2i  —| 12| 216 34| | 2376| 26976] 29352] 7 Ialomiţa 82 

608| 851| . 160|: . 28| 2157] “58 a =. 8 7715 — 48| 17102] 17150] 8 Brăila, a 
a „|: | Ri Tg: 

3359] 5 356| 91190|: 127| 8135] 389 78 13 57| - 536| 292| 91115 155135 052| 250207 Groupe IV. 

isz 12] 819 al 1692] * 3] —| 1]  —|  —|  —|'. - | 1508] 12004] 1ss12] 1 Tulcea Ss 
508 209| 1835 "17| 4785] * 87| - — — 2| 92 17| - 3! 3 175| 17779| 20953 2 Constanţa 9 , 

. . . _ . , _ - ” su - 

: : . : So ! = 

2.086 214| 2684 - 20| 6477] 90|  — 7 2| 92|. 17| 3 4683] 30653] 35366|  GroupeV  € 

11 636| 12 521|109.167|'. 604| 18 451| 1169| - 39 62| - 168| 1323] 540 „„51|853 821|260 991| 614 272| . România o e 
. e : , : , - . Bi - E  
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Maşinile și instrumentele agricole întrebiinţate î în 1905 
Machines et instruments agricoles utilises dans Pannte 1905. 

TABELA No. 12. (armare, suite) 

  

  

  

  
      

                                    

MAŞINI PURTATE CU MÂNA ALTE MAȘINI ȘI INSTRUMENTE AGRICOLE 
MACHINESA MAIN AUTRES MACIIINES ET INSTRUMENTS AGRICOLES 

= Ş Îi * 3 ” 
" IA “ e Se e 3]. S lo: i . v: ” JUDEŢELE & als sl 3 ENE la [e Ele 3 20 Isa 3 Sleoz ii 2. sa 85 = Slot elsă Ş] Eos PE cal 5 leg |E. Ela gi 5 es Sas] Es | cae |Eazl o lezS 253 EEE ss] 2 E lessl SE ES Es] sEsl 35| 3 $s3elS= less] ce [8 ss] E Sel sEz| gs BSE E E GRUPELE DE JUDEŢE [55 $|SE4| ss | 28 [E E ss Sa 323| SES] Et] 98] oa SsSlsEsl EE | z ES] E Es| ge [rs [SSE să ls5a| ee [ES Să e 33| SS] ES las] sl 2 3lz 5 E SLE3|E SERIE" sla “SSE LES |ză |s SI Ss £ sl SE 2 SI E3 | ăi le [$ Ea [Ec [8 8] “ă Ș s S|=s S| . "| 8|<s _ 

„a 1 Dorohoi. .... —| 23| 518 97| 278 a]: 3 12 11 25 44 3 9 17| - 359 6 3 2 Botoşani. . .. —| 29] a96| - sa 93| 20 38 7 16| - sal. 4 1 13| +13] aa 2 Ba 3laşi. — 81| 358 66 53| 14 5]. .6] 117| 594|: 8 2 4 177 335|: 3 SE 4Roman .... —| 33| 261| 89 s6| 19: 5 3] 13] 6, 9 1 2 9] 145 7 Sg 5Vasui, . ... —| 23| 199 66 29| , 16 51 5] 24] 852 18 — 8 8! ' 185 15 Dă GFăiu, .... —| 32] 1421 * 30 32 4 5 2 21| 1 426 21| 21 10 2|. - 87 — ga 7Tutova .... —| 61| 236 67 39|”. si. 4 22 75| 228 1 3| 12| 135 2 22 83 Covuriui .,. 2| 145| 927|. sii 63 | - 4] 9 9 18| 161 — 3 13 82| 13 & 9Tecuci .... 1 36| 239 53 19 15 4 5 18|. 23| 330 1| “ai 11 92 — 10 Râmnicul-Sărat .| 5] 451| -789| 80| 44 11 15|. - 6] 44 48| 1156 6 7 8 97| 162 
Grupa I. . 8| 844| 3365] 694| 706| 142| 136| 59] 295| 3241|.2039 17| 100| 110| 1958]. 210 

25 1 Suceava. .... — 5| 247| 37| 62| 32]: 2] 10 1| 26| - 13 14| cil 5] 95|  — so 2Neamţ..,.,. 3 11| 158 41|, “22 164 2 13 3 6| 22 3 4 7] 126] — SE 3 Bacău, .... — 14| 172 36 30 4 — 4 22 Ga 327| 2 6| 10| 18: 1 Og 4Putma. ..,.. 9 64| 160|: . 32 43| al: “a 11] 1011 sia] 1209] 7 1 6| 108 25 
„Grupa II. . | 12] 91 735|: 140| -157] '34 „.6| 38] 127| 210| 7571] 173| 12] 28| sr]: 26 

1 Buzău. . .. | | 263|. 17| -117. si] şi 6| 13] 19| .28] 2019 27 5| 63| . 29 „m 2Prahova. . , —| 192) 363| 143 43 13 10| . 9] 110| 101| 3180, ss 2| 13| 186 10 2:80 3 Dâmboviţa. , . 1| 166| 400| 154 29 9 4 8 5| 41| 2488 2 1-3 69 — SO 4 Muscel , . . 11| - 64| 78| 13 8 4” 2] 16|. 22| 3811925] aa] /1 1]: 49| 13 SE DArgeş, .... 17| 175, 634| 151, 23 5 11 6 8| 62| 2199 2 1 3| 59 1 SEI 6 Vâlcea... .| 122| 125| 531|" 95 19 1 3 4] 146| 822] 3319! 17] —| : 6 36 — = 7Gorj , . 10 74| 231 54 13| a 4 2] 286| 281| 5244. 21 — — 20 — 8 Mehedinţi ... —| 219| 1137] 416 69 6 14 1 10| 20| 3624 17. 6 7| 63 2 
Grupa III. .. 162| 1272] 3791| 1143] 255|. “50 54] 59| âo6l 1493123097]. 83 18| 38| . 535] 551" 

1 Dolj .. '—| csa|: 2495] 965 62|  32|- a 12) . 7] 338| 891 3 5 7| 207| “34 „. 2 Romanați ,. 5| 84|] 35971 669| - sol 1 25 8 12| 107|: 628 —| 15 6 88: — Re: 30... 7| 192| 1114] 296| - 29 6 183| - 3]. 10 35| 709 —|. 2 6 45 1 Ze 4 Teleorman ... , —| 526| 1821| 614 50 14 30| _ “1 18| 178| -355| 1 11 24 102| 12 a 5 Vlașca... .. —|. 433| 703| 484 48 11 17 9|” 2] “226| 144 | aj a 70 _5 PA 6lfov ..... —| 422] 479| 382| 3] oi 13] _ oi 59| “252| 146 — 20| 35|. 125 7 7 Ialomiţa. ... 1| 1191| 1950| :195 76 19 22| 15 1 2|. 39 — 8 14 262 2 „8 Brăila... . . | —| 1089] 1431 67 50| 16 14| -s6 5) - 12 27 *3 5| . 21| 96 5 
Grupa IV. 13| 4985) 13590) 3672] 4081 136| 180] ss] 64 1150 2 939 7 70 JI7! .- 993]. '66 _g - 

9 i Tulcea ..,., -—|. 410| 558 12 40 —| i. 5 4) 176| - 562| 144 2| . 1]: 2] 133 — AQ 2 Constanţa... „—] 1 343| 1695 60| 167|. 7 15 7 11| - 66 93 9 4 15| : 177 — 
Grupa V.... —| 7753] 2253) 72| 207| - 7] 20| - | 187] 628| 237. '4 5] 7 30) 0 —-: 

România .. .. . .|: 195| 8945123734] 5727] 1733] 369 396| . 252] 1279] 6722130783] 124] 205| 310| -4321 „357 

*) Ac se cuprind: maşini de saramurat, pompe de stropit via, etc. : ” _ e o 
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țate în judeţele Tulcea, Buzău şi Vaslui; cele de 
desfundat 'la, adâncimi mari, în Ilfov, Vlașca, Ialomiţa, - 
Dolj, Tutova, Tecuci, ete.: Cultivatoarele sunt mai răs-. 
pândite în Constanţa, Ialomiţa, Covurlui şi Botoşani. - 

Adunate la un loc, plugurile de tot: felul dau un 
total de 517 463, la care” şesurile Dunării contribuesc 
u 221 269, adică 42 40/,, şesurile Prutului şi Siretului * 

cu 116 563, adică 229/.; districtele din Carpaţii Mun- 
teniei cu 103291 san 90 0/0; cele din Carpaţii Mol- 
dovei cu 48 099, adică 93%, şi Dobrogea cu 928241 
sau 5%. j 
Trecând la grape, constatăm că repartizarea, lor 

pe judeţe este dictată, de alte motive decât acelea, pe 
care le-am văzut la pluguri. Grapele de lemn cu dinţi 
de fer sunt întrebuințate mult în Moldova şi în Dobrogea, 

„pe când cele de fer sunt mai răspândite în distriatele 
de pe şesurile Dunării ; iar acolo unde grâpele sistema- 
tice nu s'au introdus în mare cantitate, se întrebuin-" 
țează încă grapele primitive, făcute din mărăcini, care 
sau înregistrat în un număr considerabil: 317 432 şi 
încă nu suntem siguri dacă pe alocurea nu s'a omis 
trecerea acestor unelte simple. - . 

Din restal maşinilor cu tracţiune animală distingem. 
sămănătoarele, cari figurează cu cifre însemnate în 
Grupa III şi anume în Ialomiţa, Ilfov, Dolj, Brăila, 
Teleorman. de asemenea în districtele de pe şesurile 
Siretului şi Prutalui, “precum în 'Dorohoi, Botoşani, 
Iaşi, R.-Sărat; din regiunea III-a Buzăul are cele mai 
multe maşini de sămănat, iar cele mai puţine se în- 
tâlnese în Gorj, Vâlcea şi Muscel, pe unde prezenţa, 

“lor deabiă e semnalată, po 
Rariţele sunt foarte numeroase în grupa IV, care 

“ia mai mult'de 3sferturi din totalul ţării ; în Moldova 
acest instrument pare a fi mai puţin întrebuințat. 
„Prăşitoarele mecanice cu cai sunt relativ mai răs- 

“pândite în Moldova, şi cu: deosebire în judeţele Co- 
vurlui şi “Tutova, Putna deasemenea şi în Dolj. 

__ Maşinile de secerat, care sunt mai numeroase chiar - 
decât sămănătoarele, deşi întrebuinţarea lor este mai 

„ anevoioasă şi mai puțin practică, sunt răspândite mai 
cu seamă în judeţele cu cultură întinsă. Grupa IV ia - 

„peste 40/, din totalul lor (8135 maşini), în grupa 1” 
s'au înregistrat 2450 (multe în Covurlui şi R.-Sărat), 
dar cele mai malte s'au găsit în judeţele Tulcea (1 692) 
şi Constanţa (4 785), unde se vede că din cauza, lipsei de . 
braţe aceste maşini sunt foarte căutate. aa 

Maşinile. de cosit sant mai răspândite în Talomiţa, 
Constanţa, Ilfov, R.:Sărat, Tutova. Numărul lore este. 
încă mic, ca şi acela al maşinilor de întors fânul şi 
al greblelor mecanice.  : : | 

Statistica ne arată că în câtevă locuri se mai între- 
buinţează, în 'lipsă de locomobile şi batoze, vechiul 
sistem de a, ţtreeră cerealele cu manejul (vârtejul pur- - 
tat de cai); S'an. găsit în total 510 de asemenea ma- 

„_neje respândite mai cu seamă în districtele .de pe şe- 
„surile Duanării. Strtistica a mai notat că în 2208 co- 
mune se practică încă obiceiul de a se treeră cu caii 
la, arie,. în afară de întrebuinţarea maşinilor de treerat.   

N 

Cât despre vehiculele agricole, proporţia lor stă, în 
raport cu populaţiunea şi cu trebuinţele agricole. Carele 
cu osia de lemn, care sunt mai numeroase decât cele 
cu osia de fer, sunt în număr mai mare în Dolj, Ro- 

„ manaţi, Mehedinţi, Prahova, eţe. De observat este, că 
în judeţul Brăila asemenea care sunt aproape ne- 
cunoscute, peste tot locul fiind întrebuințate carele cu. 
osia, de fer; aceasta confirmă mai mult. aceia ce spuneam 
mai. sus cu privire la răspândirea instrumentelor per-: 
fecţionate în acest judeţ. | : 

Carele .şi 'căruţele sunt numeroase în districtele 
mari: Ialomiţa, Dolj, Vlașca, Ilfov, unde numărul lor 
trece de 20 mii; în Moldova cifrele sunt mai. mici, 
afară de Covurlui şi Patna. In districtele de munte . 
carele simple sunt întrebuințate mai des. . 

Dintre maşinile şi instrumentele purtate cu mâna 
distingem ca, mai însemnate prin numărul lor: ma- 
şinile de bătut porumb (8945), foarte răspândite în 
şesurile Dunării, prin Carpaţii Munteniei şi în .Do- 

-brogea; vânturătorile sau moriştele -(23734) între- . 
buinţate în părţile cn cultură mare de cereale, ca şi 
triorii (b 727). | ” 

In ceiace priveşte instrumentele întrebuințate la, fa- 
bricarea, vinului, din: care s'au pus în inventar numai 
fărâmătoarele şi teascurile de struguri, cifrele culese 
nu ne dau indicaţiuni sigure, din cauză, probabil, că. 
multe nu s'au notat peste tot locul, omiţându-se mai cu 
seamă uneltele. prea simple. 

Mai apropiate de adevăr sunt datele privitoare la 
cazanele întrebuințate în fabricarea ţaicei și rachiulăi - 
din fructe, In ţara întreagă s'au înregistrat 30783 ca- 
zane, din cari aproape 80%, se găsesc numai în dis- 
trictele din Carpaţii Munteniei, pe unde cultura, pru- 
nilor este în mare desvoltare şi fabricaţiunea ţaicei 
răspândită în mai toate comunele. Așă avem în prima, 

"linie Gorjul cu 5 244 cazane, cel mai mare număr care 
corespunde întinderii mari de livezi de pruni; vin pe 

„ urmă Mehedinţi, Vâlcea şi Prahova, cu câte peste 3 000 
- cazane, Dâmboviţa, Argeş şi Muscel între 3 şi 2 mii. 
"Din Carpaţii Moldovei se notează Putna cu 1209 ca- 
zane, iar din grupa I R.-Sărat cu 1156. In afară de 
acestea mai sunt 124 “aparate mai sistematice, care 
servesc la distilarea rachiurilor, risipite cu deosebire 

“în judeţele muntoase. 
Printre celelalte. ustensile agricole mai sunt demne - 

de menţionat cele 310 mașini sistematice pentru fa- 
- bricatul untului, pe care le vedem distribuite în cifre 
mici în toate judeţele, afară de Gorj unde întrebuin- 
țarea acestor aparate n'a pătruns pân'acum. . 
„În rabrica din urmă, sub numele de „alte maşini“ 
sau cuprins câtevă pompe de stropit viţa, aparate de 
saramurat grânele, etc. 

Intr'o privire generală aruncată asupra acestui in- 
ventar de mașini şi ustensile agricole, se constată că 

"România, posedă un utilagiu destul de bogat şi destul 
„de perfecţionat şi că technica Agriculturei noastre, 

mai. ales când e vorba despre exploatările mari, nu : 
“lasă mult de dorit în această privinţă. 

mt
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Inventarul cel din urmă al animalelor domestice e- 
xistente în România s'a. făcut în luna Decembrie 1900 
printr'o numărătoare sistematică şi pe cât se poate de 
complectă, executată de Serviciul. Statisticei generale. 
„Rezultatele acestei investigaţiuni, cu analize amănun-. 
ţite şi cu priviri comparative asupra, trecutului și asu- 
pra situațiunii din alte ţări, s'au publicat în lucra; 
rea noastră „Statistica animalelor domestice din - 

- România.“ Cum nici o altă cercetare nu s'a, mai făcut; 
de atunci, este bine înţeles că datele cuprinse în acest 
capitol, vor fi rezumate din opul precitat, iar pe acela, 
care va aveai nevoie de amănunte îl îndemnăm să com 
pulseze lucrarea generală. Este neîndoios că dela 1900 
până astăzi situaţiunea s'a modificat în multe puncte, 
atât în ceiace priveşte[numărul vitelor cât şi în privinţa 
întinderii pământului cultivat, care a crescut; totuşi 
în lipsă. de o lucrare mai recentă, suntem nevoiţi a ne 
servi de rezultatele obţinute la 1900, admițând că în acest. 
scurt interval nepotrivirile nu vor fi aşă de mari, ca - 
să denatureze relaţiunile stabilite atunci. | 

La sfârşitul anului 1900 se găsiau în România: 
804 324 unităţi din specia cailor 
2588526  » > » boilor 
5 055 44 po > oilor 
232515. o» >  caprelor - 

1709205 »: >» » porcilor 
_TT7O1 asini și catâri 

Acestea împreună cu 310 180 stupi de albine apar- țineau la 971 321 proprietari de animale, 
O ideie mai concretă -despre însemnătatea acestor 

cifre o avem atunci, când alăturea de numărul vitelor exprimăm . şi valoarea. lor, adică capitalul ce ele re- „ prezintă într'un moment dat, Spre a dao evaluaţiane . mai apropiată de adevăr, am luat drept bază preţu- ! riie de vânzare, ce ni s'uu 'dat de către aatoritățile „comunale din ţară în cestionarul care a însoţit facerea, statisticei din 1900 și punând aceste preţuri în con- cordanţă cu alte date: extrase din rapoartele medicilor 
veterinari, din publicaţiuni ete., am apreciat, că va: - loarea, animalelor din România, se poate socoti în mod aprozimativ, după cum urmează: 

Caii... . :. . . 96000000 Lei 
Roi, ... . . . + . . 9258000000 
Asinii și catârii ..., 420 000 
Qile. .. . . . . . .. 46000000 
Caprele . . . , . . .'. 9320000 
Porcii , . , . . . î:. . 60000000 

Total... 1463710000 [i 
” . Po A Ă . d . a . Deosebind ţara întreagă în trei părţi: Muntenia, Moldova, şi Dobrogea, numărul animălelo» domestice se 

Ss 

CAPITOLUL VI - 

  

Animalele - domestice întrebuințate în agricultură. — Apicultură. —Gericicultură: 
” 4 Ă . 7. 

  

repartizează în modal următor : (Cifrele italice exprimă 
proporţia la %/, din ţara întreagă). 

TABELA No. 18,_ 
  

SPECIILE . | Wustenia [oj, Moldova 0j, | Dobrogea 

. & . | 

+ 

583 822167,55| 183 009le2.33 87 499| 10,72 
1555 511160,09| 881 82513407| 151 190| 5,87]. 
3 550 422162,78|1 367 995 24,19] 1317 027[13,03 

117 '776176,46 34 352| J-1,77| 20 387 8,77 
Porc ..... 1221 451|772,46| 450 556 26,36] 371981 2,15 Asini şi catâri . 6116]79,42|' sia] 5,35] O 1171]75;20 
Stupi de albine. .| 173 897 56,06) 128 209 4133 8 074| 2,67 
Proprietari de ani- i Ma i ! 

male , .. . .] 620173 6-1,47| 310 421137.96 314-727] 3,57 

    

0; - 
10 

  

Boi. şi și bivoli. 

Capre. ...., 

„
7
             

_Ralaţiunile procentuale indică într'o certă. măsură 
distribuţia, speciilor de animale în cele trei părţi ale 
țărei. Din ele se poate vedeă, că Moldova este relativ - 
mai bogată în vite bovine și -în stupi de albine şi că 
Dobrogea, se distinge prin numărul considerabil de oi 
şi de cai, a 
„Impărțirea animalelor numărate între orașe şi sate; 
se înfăţişează astfel: ” n 

Să “(Cifrele italice indică procentele faţă de totalul ţărei). 

  

  

Porcii ..,.., 
Asini şi catâri . 
Stupi. de albine . 
Proprietari de ani- | | . | - 

! male ..,. .] 907643 93,15], 45531 4,65] 18147] 7,97 

| ul 

1 627 608/9529. 54 147| 3,16) 27 420| 761| 
7 036| 97,37 "373| 485|. 292] 3,78 

302 267[97,44| 3 986| 125| 3 927| 728: 

TABELA No. 14. | Mei 
= pin cumunele | = Ţin capiiăite] — [ra ctlelie] » SPECIILE | turle Ţ0/. | deiulețe [07| orâșe |-0f, ____ Îeilreabsolu-el -_-__ [citre abso'ute cilreabsolute 

„Cai e o eva « +]. 799838492,48] 49690] 5,74]: 15 301| 7,78 „Boi şi bivoli. . „ [2500 40119660] 52 307| 202] 35 818] 738 |. Qi - - «+ + + [5564283319500] 30192] oa] 82419] pad]: 
Capre. .,,.,. -| 226 290/9732] 252| zor 3873! 767|: 

                
Este firesc, ca în comunele rurale st întâlnim un 

număr de animale cu mult mai mare decât în oraşe; 
de asemenea şi deosebirile ce prezintă cifrele propor- 

"ționale dela o specie la alta, se explică uşor, ţinând 
„seamă de destinaţiunea, şi de întrebuințarea la care ser- 
vesc animalele. Așă de pildă, este mai mare procentul. 
la sate al boilor, al oilor şi al caprelor de cât acela 
al cailor şi asinilor, pentru că . cele dintâi specii îşi au utilizarea lor aproape exclusivă în agricultura care



se desfăşoară în comunele rurale, pe când transpor- 
turile necesitează prezenţa cailor şi asinilor în orașe, 
aproape în aceeaş măsură ca şi la sate. IE 
:Dacă dorim a cunoaşte î i 

tura faţă, de animale, trebue să luăm în consideraţie 
întinderea pământurilor de arătură, la care să rapor- 
tăm cifra trăgătorilor, adică numai a animalelor între- 
buinţate de obicei la munca câmpului. ! 

Comparaţiunea acestor -elemente și rezultatele ei 
“sunt înfăţişate în mod clar în tabela No. 15, în care 
am înscris faţă de-întinderea, locurilor arate de fiecare 
judeţ; — întindere luată din statistica agricolă publicată, 
pentra anul 1900/901: — cifra trăgătorilor, în parte boi 
şi cai, — precum şi totalul lor. Ca să se aleagă tră- 
gătorii din animalele domestice, s'a, procedat în chipul 
următor : în primul rând s'au ţinut seamă numai de 
animalele din comunele rurale; pentrucă de obicei la, 
țară ele sunt întrebuințate aproape exclusiv la'munca 

--păniântului, în timp ce la orașe sunt mai mult desti- 
nate la transporturi; dacă pe ici pe colo vitele din 
orașe fac şi munca câmpului din localităţile periferice 
sau din comunele învecinate cu oraşe, se compensează, 

= 

în ce relaţiune stă agricul- 
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lipsa acestora din calculul nostru cu plusul animalelor. 
dela. sate, care sunt întrebuințate la alte lucrări decât - 
agricole. Este bineînţeles, că o specificare a trăgăto- 
rilor din totalul animalelor nu se poate face întrun 
mod absolut exact, dar diferențele sunt prea mici şi 
nu micşorează valoarea raportului ce stabilim. In al 
“doilea rând, pentru a desemnă pe trăgători, am omis 
din specia cailor numărul mânzilor şi mânzelor, iar din 
specia boilor am considerat: taarii, boii” şi juncanii, - 
bivolii şi bivoliţele. Adunând între trăgători pe ar- 
măsari şi pe tauri, am fost conduşi de faptul că, în 
numărul acestora nu s'au înscris la, recensământ numai 
animalele destinate exclusiv pentru reproducere, ci după 
cum S'au. constatat în urma cercetărilor făcute, atât 
armăsarii cât şi taurii s'au trecut ca”atari, cu toate”: - 
că în cea mai mare parte a ţării, animalele întregi 
servesc principalmente la munca agricolă și numai în 
al doileu plan cade destinaţia lor specială pentru re- 
producere.. Foarte rare sunt cazurile când animalele de 
soiul acesta na sunt întrebuințate în agricultură, ci 
ținute numai pentra reproducere şi neapărat n'am putut 

„face regulă. de asemenea excepţiuni. 

Animalele întrebuințate la munca câmpului, în 1901 
Animaux employes aux travaux agricoles, en 1901 

TABELA No. 15; 7 

    

  

  

                            

- - Numărul animalelor "destinate | Din 100 trăcă- - ” . A nază „„. | Intinderea la munca câmpului tori sunt: | La 100 hectare sunt: Cât iucroază 
: E locurilor de Eftectif du bâtail destin6 aux Sur 100 bâtes de | Sur 100 ha, on compte: un rasi or . JUDEŢELE arâtură . travaux agricoles * : . |somme, on compte . Une bete de = , I.abours = = i n: 

5 : Departements , ensemencts Cai Boi TOTALUL Cai Boi Cai Boi monta 
3 ă trăgătorilor Total | | Chevaux Boeufs  |potal des bâtesțeheveaux| boeufs |cheveaux| bocuts > S Iectare Da de somme - - Hectare |. Pa A = - 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 “1 

1] Argeş . .:. 116 562 12 682|. 44 sed 57 56; 22 78 Ti 88: 49 2,02 
2] Bacău .. .82 113 10 271 30 538 40 809| - 25 75 13 37: 50- 2,01 
3| Botoşani ...... 117 707| .15 693 31 001| . 46 694 31 66 13 27 40 2,52 
4 Brăila ,. cc... „222 743|. . 38 365 27 469 65 834 58 42 17 13 30 3,87 

- 15| Buzău , 180 433 24 134 46 622 70 756 34 66 13 26 39 - 2,58 
6| Constanţa. .. .. . 316 656 41 537 - 40 454 81991 bl 49 «13 11 94 4.23 
7] Covurlui ... ... 151 210 13 691 23 646; 37 337 37 63 9 16 25 4,05 

8] Dâmboviţa . ..... 122 093 21 151 36 729) 57 880 37 63 17 30 47. 2,12 - 
9] Dolju. . 363 656] .59301 76 573) 135 874 44. 56 16, 21 37 „2,68 

10| Dorohoi ...... „125 920 17 855 29 783 47 638 37? 63 14 24 38 2,64 
11] Fălciu . . .. . .. 86 007 8 205 24 147 32 352 25 75 10 28 38 2,67 
129) Gorju ........ 66 897 10 344 41 372 54 716 19 8i 15 85 - 82 1,22 
13| Ialomiţa a... 437 095 79 324 36 014 ” 115 338 69. 31 18 8 26 3,79. 
14 lași cc... . „106 026 10 874 30 876 41 750 26 74 19 _29- -39 12,54 
15| Ilfov 325 338 52 541 45 520 98 061 54 46 16 14 30 3,32 
16] Mehedinţi, .... » - 195 618 24 716| 61 494 | 86 210 29 _ 71 13 3i „44 2,27 
17: Muscel . , . 21 047 4 212 22 406 - 26 618 16 84 „20 „106 126 0,79 
184 Neamţu. .... "66 749 10 399 23 794 34 193 30 - 70 16 „35 51 1,95 

19] 0tt, ,,. ... 160 223 13 987| „36 523 50 510]. 28 72 9. 23 32 3,17 
e 20] Prahova. n... 125 902 15 407 51 291 66 698 23 177 19 41 „53 1,89 - 

>] 214,Putna . . . . . .. 56 868 11 789 27 931 39 720 30 70 „21, 49 „70 1,43 
22 "R.-Sărat. n. 161 236 23 575 29 649 53 224 44 56 15 18 33 3,03 
23| Roman . ,,... „71 798 12 402 19 288, "31 690| 39 “61 17 27 44 2,27 
24] Romanați. 7... 245 003 '31 596 49 756, 81 352 39 61 13 20 33 301 - 
25| Suceava. . , „i. „60 062 11 097 21 630 32 727 34 06 18 36 . 54 1,81 
26| Tecuci . . .... 117 564 '10 450| . 24 921 35 371 30 70 „9 21 30 - 3,32 
21| Teleorman . . . . .].- 319 633 38 377 54 583 "92 960 41 59 12 17 > 29 CEL 
38| Tulcea . ,.....- 1782410] . 28 802|. 15327 44129] .65. 35 16 9 925 4,04 
29| Tutova „. . 121 296 _7 059|. 28 099, 35 151 20 80 6 23 29 3,45 
304 Vaslui . ,. 89 625 7 146 „26.712 33 858 21 79 8 30 38 2,65 
314 Vâlcaa . . . . ... 69 193 10 164 40 033, 50197] -20 80 15 58 73 "1,38 
32] Vlaşea . .. 277 694 33 790 46 249 80 033 42 58 12 17 29 SA? 

i România. .:..,.. 5 188 803| 710 929| 1148 312| 1859241] 38 „62 "14 22 -3G .. 2,79 

Moldova *, . . | 1252940] 146924] 342366 489 290| 30 70 |. 12 27 || 39 2,56. 
Muntenia . ..... 3 410 967] : 493 666| 750 165| 1 2483 831 40 60 14 22 36 2,74 
Dobrogea. . .... 5241 896 70 339 „55 181| - 126 120 56 44 „13 11 24 4,16 
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„+ Coloanele 3 şi 4 din tabela No. 15 cuprind cifrele 
absolute ale cailor. şi boilor destinaţi de obiceiu la 
munca câmpului, iar -coloana 5 totalul trăgătorilor din 
fiecare judeţ. Numărul cel mai mare de cai-trăgători îl 
găsim în judeţele Ialomiţa, Dolj, Ilfov, iar de boi-tră- 
gători în Dolj, Mehedinţi, "Teleorman. Ca număr absolut 
sunt mai numeroşi în judeţele de pe marginea Du- 

“ nării, unde agricultura se face pe o scară întinsă. 
In coloanele 6 şi 7 s'au înscris proporţia la 100 tră: 

gători, în parte de câi şi boi din fiecare judeţ. Sub 
acest raport se arată că caii sunt mai numeroși faţă 
de boi din Dobrogea, unde s'au găsit 56 cai din 100 

__trăgători; în Muntenia sunt 40%, iav în Moldova, 
„numai 80%. De observat este că în judeţele Ialomiţa, 
„Ilfov, Brăila, precum. şi în toată Dobrogea, cu alte cu- 
vinte în partea sud-estică 'a ţării se întrebuinţează în 
agricultură mai mulţi.cai decât boi 1), 

În coloanele următoare am căutat 'să determinăm 
câtimea de-muncă aferentă, în fiecare judeţ, acestor 

. două sperii, şi am indicat ce: număr de. animale de 
„muncă revine la 100 hectare cultivate. Relaţianile 

- acestea sunt, credem, de un interes mare pentru cine 
"vrea să-şi facă o ideie limurită, de modul .cum ser- 
vese la noi animalele la munca, câmpului. In total pea- 
tru România întreagă găsim 36 trăgători la 100 hec- 
tare şi anume 22 boi şi 14 cai. Aceasta însemnează 

"că un trăgător lucrează în mijlociu pe an ceva sai 
mult de 2 şi trei sferturi hectare, cuprinzându-se aci 
toate lucrările. necesare în agricultură; prin urmare la - 
un plug cu 4 boi, suprafaţa, de arătură este în mijlo- 
cin de 11 hectare, medie care se apropie de rezultatul : 
pe- care l-am găsit, în capitolul precedent, când am 
raportat numărul plugurilor la suprafaţa de arătură,. 
(pag. 72). Ai Ata 

Considerând în chip deosebit cele trei părţi din ţară, 
procentele arată, că Moldova posedă şi întrebuinţează 
în agricultură mai multe vite decât Muntenia şi Do- 
brogea. Un trăgător face arătură: în mijlociu 2 hec-' 
tare jumătate în Moldova, 2. şi &/, ha. în Muntenia 
“și: peste 4 hectaze în Dobrogea. Povara, vitelor din 
această din urmă parte a ţării se arată a fi cu mult 
mai grea și aceasta provine din cauza, lipsei de boi. 

Etectivul animalelor 'din România în compar 
| Belail des pays europeens et d'autres. TABELA No. 16. 

  care s'au calculat 
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'Precând la judeţe, constatăim' că procentul cel, mai 
mare de trăgători se găseşte în judeţul Muscel, unde: 
“agricultura, e foarte restrânsă şi deci probabil vitele 
sunt destinate la alte întrbuinţări; aci o vită trăgă- 
toare nu lucrează decât 3, dintr'un hectar cultivat, . 
pe când în - Constanţa,. Covurlui, “Tulcea, partea, de 
muncă ce-i revine trece peste 4 hectare. In genere am 
puteă, zice, că vitele dela munte sunt mai. puţin îm- 
povărate decât cele dela şes, dar pentru a înfăţişă în 
mod complet judecata noastă în această privinţă, ar 
trebui ţinut seamă şi de. calitatea: animalelor, adică 
de gradul de rezistenţă ce opun la muncă. Ar fi mult 

„de cercetat sub acest raport de;o importanţă: consi- 
derabilă pentru agricultura noastră, şi credem că re- 
laţiunile pe cari le înfăţişăm aci, numai din punct de 
vedere statistic, vor îndomnă şi ajută cu folos pe cei 
competenţi să studieze mai amănunţit această cestiune. 

N o. . 

Cum se prezintă efectivul animalelor din România,. 
față cu celelalte țări, iată o întrebare care se impune 
a fi cercetată, atunci când expunem rezultatele recen- 
sământului. Ca, să limurim toate punctele,- care oferă: 
interes, am întocmit tabela No. 16, în care am înscris 
pentru principalele specii de animale”: cai, boi, porei, 

„cifra absolută în mii de capete; aşă precum ele au re- 
zultat la recensămintele făcute în ţările europene mai 

"însemnate, în Japonia, Argentina și în Statele-Unite 
ale Americei de Nord. Alăturea de cifrele absolute, 
am adăogat proporţia fiecăreia, din speciile de animale 
enumerate mai sus la suprafaţa, teritorială şi la popula: 
ţiunea ţării. Recensămintele nefiind efectuate pretu- 
“tindeni în acelaş timp, am indicat anul la care se re- 
feră rezultatele înscrise, căutând bineînţeles, să ne 
servim de datele cele mai de pe urmă, cate s'au pu- 
blicat în statisticele diferitelor ţări, așă ca să fie mai 
apropiate de data recensământului făcut la noi. Vom 
menţionă, că numărul absolut al animalelor, este luat în: 
mare parte din Statistical: Abstract for the principal 
and other foreign countries *) pe” anul 1889—1899 
precum şi din alte publicaţiuni statistice speciale, după 

şi proporţiile înscrise în această 
tabelă. | v_ o a. 

ație cu alte ţări. 
  
  

  

  

            
r 

  

1) Intre motivelă care 

moșiei la câmpurile de arătură, decât boii care 
2) Anuarul Statistic publicat dă Regatul Un 

Intre [ fac, în această parte a ţării să se dea: moșiile fiind lungi, convine mai bine agricultorului să întrebu 
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ȚARA. SE 
E 3 $ |N. absolut la 1 000 N. absolut [la 1000] N, absolut [la -1 000 ” N. absolut |la 100 Pays, = 3 1000 capete) locuit (la 1 kmi1 000 capete iocuit, la 1 Km[i 000 capete locu +. [la 1 kmj1 000 capete] locuit. [la 1 km 

- 33 tâtea p.1000| o tetes p. 1000 D teles p2,7000| a. teles .lp.1000| 0 £ 3 N. absolu habit. N. absolu! habit. "JA, absolul| habit. . ȚăA. absolu | habit. 

România . , . . . . „| 1900 864 144 7 2 589 431 20 5 655 942| 43 1 709 285 13 Austria. . . . . -  .-- | 1890 „1 548 65 5 8611] 362! 28 3 187 133| 11 --8 550 149| >12 Ungaria .. .. . . . +] 1895 2 308 |.. 126 7 6 7383 367| 21. 8 123 443 |. 25 - 7 330 400|: 23 Bulgaria ... + | 1893 314 104 4 1 768 534 19 6 868| 2075| 72 462 140 5 Serbia . . . . . . . . „| 1895 170 74 4 „923| 3991 .19 30941| 1338] + 904 391| -19 Rusia î... .. |. . 1892 21 742 207 4 32 155| 806 7 - 57 005 543| 12 11 528 110| 2. Finlanda ....., | 1897 306 121 1 1475|. 583 4 1101 |” 436 3 222 „88 -1 Franța . ...... . . [| 1899 2917 75 6 13 551 350| 26. 21 358 551|. 40. 6 305 163:| 12: Elveţia î. |. .. . .. .. 1896 109 36 3 1 307 427| 38 "972|. 89 7 567 185 | -11 Belgia ,..... . . +1 1895 272 43|. 9 1121| 224| 48 „236 37| 8: 1163] 183| 40 Olanda . ..,. . 1 1898 280 56 9 16411| 326! 50. 737 147| 93, „74| "142| '22 Danemarca Î. cs e +] 1898 449 191 12 1745 741 46 1 074 456| ' 28 1 168 496|. 31 . Germania. , .... . .| 1900 4 195 74 8 18 9:10 336| 35 9692] 172|-18 16 807| 298| si: Italia . cc. . .. . „| 1890 720| . 23| 3 5 000 158| 17 6 900 219| 24 1808| * 57 6 Anglia îs ese e e | 1899 2 028|. 50 6 11 345 282| 36 31 630|  7881'101 4 004 100| 13 Suedia poe eee e +] 1898 523 104 1: 2 582 513 6. „1991 256 3 816| '- 162 2: „Norvegia . ...: . . .1 1890 151 71 1 1006| 471|: 3 |: :1418| co4l +4 121 57| 0 Japonia. , . ... ... .['1898 |... 1588 35| 4 “1230 27] 3. 1. — | — — — | Statele-Unite eee e e +1] 1899 | 13638 182 2 43 902 |... 590 6 41 563 563 6 38'652| - 520 5 Argentina. . ... . . .] 1895 447] 1111 2 21 702 |'1 425 7 74 380 [18 600| 26 a. — [— 

preferință speciei cavaline, intră. şi împrejurarea că 
ințeze caii, care pot face mai repede cursa dela conacul merg mai încet şi zăbava e. mâi mare RER | it al Marei-Bretanii, partea privitoare la ţările străine. Londra 1901,



“Ca număr absolut în privința, cailor, Rusia se pre- 
„Zintă ca: cea mai bogată ţară din, lume:' aproape 22 
milioane capete; după . ea: urmează Statele-Unite ale 

_ Americei cu 13!:/, milioane. In Ruropa, după - Rusia, - 
”se.succed astfel: ţările în ordine descendentă Germa.- 
"nia, Franţa, Ungaria,- Anglia, Austria, România, 
Italia, Suedia, Danemarca, 'etc. “Proporţional însă cu 
populaţiunea, România ocupă un loc_ mai important, 
„căci vine în al treilea rând după Rusia şi Danemarca, 

„cu “144 cai la 1000 locuitori. Cele mai sărace țări în 
“această privinţă sunt Italia, care are decât „23 cai 
la 1000 locuitori, Elveţia, Belgia, Olanda. . Dintre 
fările extra europene se distinge Argentina, care po-. 
„sedă proporţia cea mai mare. de peste 1100 cai la: 

„„ mia de locaitori. Sub raportul suprafeţei teritoriale 
„” densitatea, cailor se înfăţişează altfel : cea mai populată 
„ară în cai se arată a fi Danemarea, în-al doilea rând 

”.. vin Belgia: şi Olanda, şi după Germania, urmează, Ro--. 
mânia şi Ungaria cu câte 7 cai la lkm?. In Finlanda, 
Suedia şi Norvegia specia, cavalină este mai rară 1) şi 
chiar Rusia, care. numără atât de mulţi .cai, nare 

"+ decât 4 câpete- la km?: Din basenul Dunării România, 
„şi Ungaria, sunt mai bogate decât Bulgaria şi Serbia, 
care cad pe acelaş plan cu Rusia. . 

“Boii sunt. mai numeroşi, ca, cifră absolută, în Statele- 
Unite ale Americei de Nord, care are aproape 44 mi- 
lioane' capete, iar în "Europa se notează în primul rând | 
Rusia, cu 32 milioane, Germania cu 19 mil., Franţa, 

„cu 13 mil, Anglia cu: 11.3 mil.:In a doua linie avem 
Austria, Ungaria, Italia, iar în a treia cade România, 
Suedia, Bulgaria, Danemarea, ete. In raport cu cifra, 
populaţiunii găsim proporţia cea: mai. mare de boi în 
“Danemarca (741 capete la 1000 loc.); vin pe urmă, în 

" ordine scoborâtoare: Finlanda, Bulgaria, Suedia, Nor-. 
vegia, România, Elveţia, Serbia, ete. In Europa, ţara. 
cea mai săracă în această . privinţă. este Italia. care 
n'are, decât, 158 capete. Mai notăm proporţia enormă -|- 
a boilor în Republica Argentinei 
1000 locnitori). - , | 
"Dacă însă socotim densitatea boilor faţă de: supra- | 
faţa, teritorială, Olanda apare ca cea mai bogată, nu-' 
mărând 50 capete la 1 km?.. Danemarca îşi menţine 

(1425 capete la 

rangul său cu 46 capete, fiind însă întrecută de Belgia, '- 
care numără 48; urmează apoi: Anglia care se apropie . 

„de Germania și Elveţia, Austria, Franţa. România stă - 
„“campe aceeaş: linie cu Ungaria, Bulgaria şi Serbia. 

Mai rară apare populaţia bovină în peninsula Scan-. 
dinavică, Finlanda, Rusia, Statele-Unite ale A mericei 
de Nord, cn -toată bogăţia lor numerică, nu au decât 
6 boi la lem?. Intr'o privire generală se poate constaţa, 

că România posedă, specia, 'bovină, în proporţie aproape? 
egală, cu mijlocia Europei, totuş departe încă de ţările 
nord-vestice mai sărace în. agricultură, dar „care fac | 
o cultură specială își șistematică de animale. | 

” + Precând la vitele mici, n'am cuprins în tabela noastră 
„ decât animalele, care prezintă mai mult interes. "Am: 

neglijat caprele pentru că n'am găsit toate datele tre- 
buincioase ca să complectăm coloana, lor. 'Țările care 
numără/oile cele mai multe sunt Argentina, Rusia, 
Statele-Unite,: Anglia și Franţa. -România vine după 
“Germania, Ungaria, Italia, şi Bulgaria, înaintea Aus: 

„triei, Serbiei, ete. Desimea oilor faţă cu populațiagiu- 
exprimă, o relațiune apreciabilă, creșterea, lor făcându-se 
departe'de centrele populate. -Se constată din tabela 

„noastră, că sub acest raport, în Europa, Bulgaria, e. 
țara, cea mai bogată, în care "fiecare: locaitor ' are în 
mijlociu. câte 2 oi 1); urmează. apoi Serbia, România, - 

-1) In această parte a Europei să. întrebuinţează şi ronii, 
care. n'au fost cuprinşi în cifrele de mai sus. Norvegia aveă. - 

„la 1890, 170 000 reni, Suedia la 1897, 283000 și Pinlanda la - 
„aceeaş dată 117 000.: Sa : 

„...1) Totuşi departe de proporţia colosală a Argentinei, care 
numără -peste 18 oi de locuitor. e 

2 = 
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“- planul al doilea, Serbia, Elveţia, România şi 

  
| 41118 cu stupi de albine și cu     

+ “1 n... . E , - 
N 

„Anglia, Norvegia, ete: Mai. instructive sunt: proporțiile 
oilor la suprataţa teritorială, unde se distinge Anglia. 
cu 101 capete la 1“km?. Bulgaria vine apoi cu 72, 

_ Serbia'cu 64, România. cam pe. aceiaş linie cu Franţa. - 
Numărul cel mai mate: de porci. îl au Statele-Unite, 

ale Americei de Nord, iar din” Europa, imperiul Ger- 
manici. Urmează în linie scoborâtoare : Rusia, Ungaria, 
Franţa, Suedia, Austria, Itâlia, România; etc. In .ra- 
port cu populaţiunea, notăm din Europa ţara Dane- 
marcei, care are proporţia, cea, mai mare, şi căreia îi ..- 
„succed: Ungaria, Serbia, Germania, România, ete. Dacă... 
facem abstracţie de cestiunea. rasei şi calităței, con-: 

„statăm că ţara, noaștră ocupă o poziţie însemnată, în 
gradaţia densităţei porcilor, față cu cifra, locuitorilor, .. * 
din ţările. Europei. În privinţa răspândirei acestor ani- 
male pe suprafaţa, teritorială, proporțiile pun Belgia, 

„vin Danemarea și Germania, Ungaria, Olanda. Cadpe | 
i Anglia, - 

Austria şi. Franţa. Țările din. nordul extrem al Eu- 

. în primul rând cu 40 capete la 1 km. p.. după aceia . it 

ropei sunt cele mai sărace din punctul de vedere al, -. 
creşterei porcilor. . -.. | / ma Ea 
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“APICULTURA 
  

Cercetarea numărului şi felului stupilor de albine. | 
"a însoţit, ca parte accesorie, numărătoarea animale- . .. 
lor domestice din 1900, imitând întru aceasta obi-- 

„ ceiul: admis în. ţările: străine. Nu erâ-nici o dificul- -- 
tate pentru agentul recensor, ca atunci “când înseriă- 
vitele fiecărui locuitor, să-l întrebe şi : despre. stupii 

a "de albine ce-i aveti 'în temnic: Statiștica a dovedit eu ,. 
„modul acesta, existența în ţară a 810 180 stupi dintre 
cari 802 962 (97,0/0) aşezaţi în: ștubeie româneşti, fâ- 
cute din trunchiuri de arbori, șinumai 7218 (2,0/j) î: 

„stupi aşezaţi .în dulăpaşe cu sertare mobile construite 
după diferite “sisteme. In Moldova s'au înregistrat . 
125 144 stupi româneşti (97,60/.) şi 3065 (2,4). siste- 

„imatici, în Muntenia 170 004 (97,-%/.) indigeni şi 3 893 -. 
(2, sistematici,” în Dobrogea 7.814 (96,9) indigeni 
„şi 260 (3,59/0) sistematici. Din totala. stupilor Mun- 
tenia, ia 560%/,, Moldova:41: şi Dobrogea 3, ceiace lasă 

„să, se întrevadă că” în Moldova cultura albinelor . se 
„ face relativ pe o scară: mai întinsă... - Ne 

- Stupii de albine.s'au găsit în posesiunea a; 41781 îi 
locuitori, de aci putem -deduce -că un apicultor :are 
între 7—8 stupi. In Moldova, apicultorii au .fost în 

"“ număr de 138508 sau 33,0€/, în Muntenia 27566 sau 
66,5%; iar în Dobrogea numai 357 sau 0,5%. Cu toate : 
acestea câtimea de posesiune -e mai mare în această . 

- din urmă parte, unde revine de apicultor câte 92—93- 
stupi, în timp ce Muntenia, media șe fixează la 7—8 | 
şi în Moldova la 9—10. 

Din totalul de 41731 apicultori Sau. înregistrat -. 
animale în acelaș . 

„timp, iar un număr de 613 locuitori au fost trecuţi 
ca având numai stupi. - o i o 

Este interesant a vedeă din ce grupe de profesiuni | 
sunt recrutaţi locuitorii care se ocupă cu cultura 'al- : 

- binelor. E 
Majoritatea, apicultorilor este luată; din grupa săte-. | 

„nilor împroprietăriți (86%;0), care negreșit, prin felul - 
vieţei lor sunt mai predispuşi la această ocupaţiune, decât. 

„alţii, Muncitorii de pământ neîmproprietăriţi dau un 
"„'eontingent; de: 4%/;; mai, mâre decât acela: al marilor . 
„proprietari şi al comercianților şi * meseriașilor. Mai 

„ relevăm -proporţia de 5%/,, luată de grupa altor. ocu- 
"paţiuni nedenumite, în care au intrat, profesiunile ]i-i _ - 
berale, între-alţii preoţii şi învățătorii, despre care. 

„se ştie, că se îndeletnicese de preferință cu cultura 
“albinelor, -: -- a E 

- a i 4 8 
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- : Apiculture en 1900 e 1901 | 
TABELA No. 16. 

! ANUL 1900 'ANUL 1901 

Numărul Stupilor d de. : Numărul stupilor Producţiunea Valoarea: Nur Str 

(Wombre des ruehes)__ (Nombre des ruches) (Production) | (Valeur) . a “Tiuches___ 

| a i > . . 2 2 = aa a: a | . . - 5 E | 33 _ . = En Se e E 2 3 JUDEŢELE ȘI GRUPELE zale E & % Za Ş as In m |2SSsel Totală g i ? a 
: șa 2 lza ss 53| & 23| Ess]: | ze (Totale) = las (Departements et groupes 3 57| £.£ | Total. ZE aS a ee Se! miere -| ceară E at83 , 3 sg = SR 

de departements) 5 Ş > > în |25 33 =SS E 53 33 rea | (2 ! Ie De | A TA ss 5 5 SS - RS > 3 a El sa 3 n DĂ ) 2S8|e ss SS el" îs ta & sl 321533 . „„— Imierelceară| mierei | cerei | 283 |: a ! 33 12311900 |zE să se IS | 3 SS || mie | cire (De |eDetal rp (De tal E E | E Ss . a S , SE 28 d 3 = 3* : e ela u..j(Delajl S 3: Z8 5 & . SP Ss. Se | mniel)| cire) | miel) | cire) |$ Z 5 sg = $ ci RS >S J - Ş S 2 D 
Ia ! Z Îi ua se Kilograme L.| 2. L.| B.| - Lei (Frances) - &. *|8. 

„4 Dorohoi. . 5 377| 135| 5512] :'4 052| 5281] 3418] '569] 18 105 d 086| 331| 15 724| 11651 — | 5915 “2 2 Botoşani. . -..1 -8812] 375: 8687] 63924] 8285 coca!  50/ 34137 7233) 0/77| 310| 20 294, 22 454| 156 
î. "Slaşi. 13 603| . 128| 13 731| 10949] 10441| 75s7| . 7321 42195|11 382| 0[61| 2[60| 25 990| 29 688| 1.337| 12506 3 _ 4Roman .., 10 584| 491| 11075) 7722| 4176| 2389|  — || 5813] 2927]: 0|82| 3106] +4786| 89761. 246| 9263 
ZE 5 Vas. . .i, 13 560| 449| 14 029| 11837| 5 390| 3356|' 100 195221 3725! 0|80! 3(48| 15795! 12973 947] 12924 
E 0 Făleiu . .... [| 8696] 42| 8788] 9094|! 4591| 2123 204| 7275] 2142j ola9| a|94| 6198! 8450| -763| 10800 
Wg 7 Tutova ... . | 10822 72| 10 894| 7 751| 4379] 2582] 1654] -9966| 3445] 0|77| a|92| 7728! 13512! .997| 8551 RE 8 Covurlui. . . . | 436| 213] 4619] 36s0| 25921 1012] 1121 6576] 1 813| 0|94| 3|2+| 6 245| 5887: 335| 4925 
3. 9 Tecuci, - - | 10550] 380| 10930] .9448| 3407| 2744| 160+l| 8727] 2673! 0l96| a]15] 8414] 11 097 422| '9689 2 10 R-Sărat,,. „... 9 046| 403| 9419] 4770] 3741| 2399: 175| 4929] 1361] 0/77] 3l22| '3823| 43961 16| 5296 

Grupa 1. -. . | 95 006| 2 688| 97 694| 75 627| 52283] 33 631| 61091157 245| 40 158| 0|77|.3|21|:721 3271125 954| 6 019] 8s 206 | 

| 7 N . 

„2 Suceava . . . [| 7505] 1751 7680] 5230] 5010-2990] — [| 16409 3 019 0|66| 3]52| 10 939| 10 632, 327| 6953]: 39 2 Neamţ... . ....1 10223] -190| 10413] 6859| +808| 2756 58, 11 757| 2416) 0|88| 3|65| 10 404| 8820| 251| 8660 E9 8 Bacău, . . ;-. | 12617] 223|'12870|'.8943| 4532| 2719 183| 6204 2 451] 1J01| 3|71| 6301 9105 , — [10 756 32 4Putna. , .. . | 8809] 192 9 001 6 066| 3197] 2213 595 8 667 1537] 1|—| 369| 8 704| 5671 886| 6164 
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a STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI . i 

Pentru'că în anul 1900 nu se putuse face cerce-. 
“tări asupra .producţiunii acestei” culturi, s'a procedat 
în 1901, cu ocaziunea culegerei datelor pentru sta- 
tistica agricolă, la. o nouă investigaţiune în privinţa, 
apiculturii, cu mai multe armănunţimi, despre canti- 
“tatea, producţiunea şi valoarea produselor ei. Rezul- 

“tatele ambelor statistici : din 1900 1901, s'au concentrat 
“în tabela No. 16, în care se poate urmări distribu- 
ţiunea pe judeţe a stupilor de albine şi. importanţa : 
culturii pe regiuni. - 

- După situaţiunea din 1900. cantitatea cea mai mare 
de stupi se găseşte în judeţele Mehedinţi, Vaslui, Buzău, 

„ Prahova, Iaşi, Bacău şi Argeş, unde. numărul trece. 
' de 12.000; în Brăila, Constanţa şi 'Pulcea această 

_vate decât; ca apropiate, pe cât se poate, de realitatea . 

cultură se arată a fi mai puţin răspândită, probabil 
„din cauză că localitatea nu e aşă de priincioasă ca în 
altă parte. | | . 

Din totalul: de 310180 stupi numărați. în 1900, s'au 
aşezat în prisacă, în primăvara următoare 203 487, au 
mai sporit peste an din roi prinşi încă 154 804 stupi, 
ceiate dă un total de '358291 stupi. Din aceştia un - 

“ număr de 113 632 stupi au dat recoltă şi anume 95 065 
au fost bătuţi în întregime, iar 18507 numai rete- 
aţi; au mai pierit în cursul anului 17518, aşă că 
pentru anul 1902 au rămas 945713. stupi. Produc- 
ţiunea celor 113 632. stupi. bătuţi şi retezaţi s'a eva- 
“luat în mod aproximativ la 385 389 kilograme de miere - 
şi 94 867 „kgr. de “ceară 1). Cantitatea cea. mai însem- 
nată de miere: peste 492 000 kgr. s'a recoltat în jud. 
laşi; în Botoşani deasemenea sa notat peste 34:000; 
kgr. şi în Ilfov peste 32. mii; în Vaslui nu s'a înre- 
gistrat decât aproape 20 mii kgr. ceară, iar în Mehe- 
dinţi numai 13 000. Neapărat, aceste cifre sunt lipsite 
de. o'preciziune riguroasă și ele nu trebuesc. conside- 
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în jud. Olt, iar la Vaslui, unde se face 
preţul e scăzut la 92 lei 60 bani. 

's3 

kilogramul ; iar cele mai scoborâte s'au notat în Dol 
şi Vaslui: 60—G1 bani kgr.. Ceara a ajuns 5 lei kgr:, 

multă ceară» . 

n ultimele două coloane s'a înscris, câţi stupi -s'au 
pierdut în campania anului 1901, şi câţi s'au 'conser- 

puţin decât se găsise în Decembre 1900. Nu putem 
garantă exactitatea acestor cifre, care desigur inspiră 
mai puţină încredere decât rezultatele operaţiunii din 
Decembre 1900, când numărătoarea s'a făcut nominal, 
“din .casă în casă şi de către un personal conștiinţios 

"şi apt. 
„. Cu toate acestea, față cu trecutul starea actuală a 
apiculturii s'ar putea consideră îmbucurătoare. Făr'a 
ne întoarc& prea departe, vom rezumă aci rezultatele 
investigaţiunii făcute la 1892 şi publicate deodată cu 
statistica din acel an. In acel an sau găsit numai 
16 062 crescători de albine, pe când în 1900 stupii s“au - 
găsit în posesiunea a4l 731 locuitori. Atunci numărul .. : 

„stupilor eră de 240 859, pe când de astădată se vede sporit : 
la 310 180. In fine ca producţiune pe atunci se recoltă 
236 mii kiloerame de miere: şi 48576 gr, ceară, în 
timp ce'la 1901. statistica a notat o recoltă de 386.000. 
kg». miere și aproape 95 000 'lgr. ceară. Este ştiut 
"însă că recolta depinde nu numai de numărul stupilor 
productivi, ci mai ales de abundența vegetaţiunii şi: 
a înfloririi de peste an.. 

Iată acum.:câteva date asupra modului, cum. sunt: 
văspândiţi stupii de 

„ Stupii de albine în câteva țări europene .- 
„Les ruches Wabeilles dans quelques pays europeens - 

TABELA No. 17. CE : 

albine în unele ţări din Europa. 
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lucrurilor. a = 

„Acolo unde se. recoltează miere multă, acolo se pro- TARA: Data | Număr | Propor-[ Propor-| 
duce, bineînţeles, şi ceară în cantităţi mai însemnate; | „| recensământului |absolut fa Ia [ia 12 100 
aşă,. s'a notat în judeţul Iaşi o producţiune de 11 332 i "Pays Ann6e du denombre-i Chifire „* Țlocuitori 

lg ceară, în Ilfov peste 9000 kgr., în Botoșani peste ment - absolu [1 km.D | Habitanis 
7000 kgr, i ; e 

„Statistica a înregistrat în 1901 şi valoarea acestor : “România .. .| Decembre 1900. 310 180|. 230 | 5e+ 
produse ale albinăritului, dedusă după preţul mijlocii Prusia... > >. [1548256] sua se. 

de vânzare, ce Pau dat Primarii din comunele urale. | Bavaria. IRI MI a A 292 398 Sur Gas 
3 * . . . “ata A o... |... > >. 4 5 N 

După aceste evaluajiuni, kilogramul de miere se vinde Wărttemberg .. > a. 150 886 773 7— 
în mediu cu 79 bani, iar ceara cu 3 lei 61 bani. Va- Imp. German > 5 2 2lacossso „sa | 4ce 

loarea. întreagă a: mierei se cifrează cu modul acesta Norvegia . . | vo > 21 549| oz 1— 
la 303 000. lei, a cerei la 342 mii lei. Preţurile cele Austria N > 1890 ÎI 920 640 Bo ds 

„mai mari pentru miere s'au obţinut în judeţele Vlaşca, Serbia |! : pe moioo sa | 7 

Gorj, Argeş, Bacău; Putna; unde a trecut; peste 1 leu Ungaria |. | -. 2] 769074] 20. a22 | 
DI : - | -Elveţia -. ....] 19 Aprilie1901". 249 544] "5a7 |. 72 | 

1) In mijlociu. revine de stup câte 3400. gr. miere şi Lăxembarg "| 10 Iulie» -.[ 2019] Ta] sa! 
S30 gr. ceară. ” 5 E IN ” Pl - . 

ă E ” . a Pi i . ă 

, E e 
Li E : ' A. 

7 „ ț - Ă , , A , | | | 

_vat pentru anul următor. 'Lotalul acestora : din urmă: 
“se ridică la 245 713, adică cu vi'o 60000 stupi mai 

L
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„Se presupune :că în ţara noastră sericicultiira.- îşi 
"are, existenţa, cam din secolul XVIII, când invaziu- 
nile 'Liurcilor mai ales erau: aşă de: numeroase prin 
satele de pe. marginea Dunării. .Din păţinele: docu- 

* mente ce stau la dispoziţie” în această privință precum 

. 

“Dionisie Fotino în lucrarea sa: Ists 
"Daciei, Viena:1818, (tradusă din limba “greacă de G- - 

şi din' tradiţiunile populare se poate deduce că creș- 
terea -vermilor de imătase precum și depănarea, mătăsei 

; formau din timpurile vechi una | 
predilecție ale- locuitorilor din principatele române. . 

„„ „Sion la anul 1859), vorbind despre productele Ro- 

„hârtie, şaluri, TI € 
„da dela un timp s'au desființat fiind lipsite de ajutor 

mâniei, spune că de câţivă ani mătasa iarăşi a în- 
„ceput a se cultivă şi va merge în progres prin plan." 
„tatea, duzilor. — Vorbind - despre “comerciu: spune că 
odinioară. eră, în Bucureşti o fabrică: de postav, una 
de ţesături (de șaluri: şi. germeseturi) dar. s'an stricat, ” fiindcă n'au putut: prosperă; - e 
-Descriind Judeţul 

a - 

Ilfov, -acest antor ne 
„că cu câţivă ani mai înnainte erau: afară * din  Bucu- - veşti şi fabrici de "manufactură, precum de postav, 

gezmeseturi cari erau în mare progres, 

- Şi protecţie. - a a „„» Imeetul cu încetul însă, : industria a început a se dezvoltă şi pe îa anul 1846 în Gazeta Satelor se scriau articole „prin care şătenii erau .nu numai îndemnați, : dar li se da și instrucţiuni privitoare la. prăsirea du- . zilor, facerea de plantaţiuni - și. creșterea, raţională a 
1 

vermilor, . 
La anul 1819, Petra Poenaru a scris un tratat 

complet de. sericicultură intitulat: .. „Invăţături pentru. - prăsirea'. duzilor şi creşterea, . gândacilor de mătase, . - „adunate şi întocmite pe clima țării româneşti de Clu- 
-:+.cerul şi. Cavalerul Petru Poenârut. . 

„1. teze în grădina lui.10 -duzi, 
„de 2 Februarie 1856 numărul duzilor de plantat la 

  

„Tot: în acest an Principele Barbu. Ştirbei, Domnul - 
-:. - Manteniei, E 
"- păşirea'sericiculturei, 

a luat măsurile cele mai. bune pentru pro- 
înființând. o pepinieră de duzi la, Pantelimon, lâgă Bucureşti, din care să. sa împartă „gratuit pui de duzi tuturor. crescătorilor 

„Această pepinieră care 'aveă -0'-întindere de 100 po- goane; eră încredinţată: conducerei unui specialist ita- lian. Intwânsa s'âu făcut. creșteri şistematice altoin- du-se pueții din sămânță cu varietăţi aduse din Italia. “ Din pepiniera, dela - Pantelimon. s'âu' distribuit în ţară. aproape 400000 de dazi. cc. | Înfiinţarea pepinierei dela Pantelimon şi distribuirea duzilor în mod gratuit la săteni, au contribuit ca, ereş- : terea vermilor de mătasă să. ia o: mai mare desvol- tare:în Muntenia... cc E E “Mai întâia se dedese ordin că fiecare sătean să plan- 
însă, prin decretul cu data, 

fiecare: casă se reduce. la 4 - - 

1) Acest Studiu asupra Sericiculturei este alcătuit Al. N. Niţescu, Dirigintele Staţiunii Sericicole, 
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din - ocupaţiunile de . 

Istoria generală a 

mai spune. 

din ţară.. 

  de D- 

i 4 

In anul 1802 s'a, prevăzut în bugetul Statului sunia . 
de 20 000 lei vechi pentru adunat sămânță de gân-- 
daci :și procurat maşini de tras mătasa la, pepiniera, de : . + 

“duzi dela Pantelimon. :* - 

- fond de 83 130 lei vechi: 
„La 1864 sa prevăzut în' bugetul ţărilor unite un 

pentru. înfiinţarea. a 5 pepi- 
„niere de duzi la Giurgiu, Brăila, Ismail, Bărăgan şi: 
Iași. — Aceste pepiniere -erau destinate să producă ar-: 

“bori. forestieri, duzi, pueţi pentru garduri,. vii şi pomi. 

- Franţa şi Italia, iar e 
“guvern de a se aduce în țară 100 kgr. sămânță din - 

în “tară 

roditori, spre a se distribui în țară şi a se înmulţi - 
„cultura unor asemenea, "arbori folositori. . Mai: târziu - 
aceste pepiniere au fost suprimate “rămânând numai 
îndatorirea, ce eră impusă comunelor de a; aveă o gră- 
'dină de plantaţiuni pentru răspândirea  duzilor. . 

In privinţa, rasei vermiloi de mătase ce se cultivau 
'este:de notat. afirmaţiunea: scriitorului Fr. Z. . Sulzer, câre ne spune că la 1771 se găseau cele două ..-: tipuri de gogoşi: albe şi galbene. ' DE 

În 1842 s'a introdus în țară, sămânță de vermi din 
în 1851 o comisiune întocmită de. - 

= 

Japonia. m | Se 
In urma avizului acestei comisiuni Ministerul a în- 

„săreinat pe V. Alexandri, representantul ţării la, Paris, -. 

"epocă un mecanic 'lionez D-nu Rocck a. introdus în î- 

ca să cumpere 8 cartoane având în 

fiinţarea, anui 

total 500 dramuri -. 
de sămânță. "Gogoșile obţinate :din această, sămânță 
erau de culoare albă. a a 

Pentru a da, creşterii vermilor de mătase o desvol- |: 

7 A 

„tare şi mai mare, Domnitorul Barbu D. Ştirbei înfiinţă 

limon'un stabiliment de 'sericicultură, . .- | 
„Daseigneur-Kleber 1). afirmă. că la 1836, țara româ- 

nească putei, produce până. la: 300 lar. sămânță, iar 
gogoșile se vindeau cu ? lei 60 kgr. 'Tot la această 

la 1852 pe Mângă școala de agricultură dela Pante- 

Franţa, cele dintâiu specimene din gogoşile ce secul- 
tivau în ţara românească, între. cari se aflau în mică : cantitate unele de rasă milaneză. . 

“In Moldova, abiă la 1864 s'a, pus bază pentru. în-: curajatea, sericiculturei prin înfiinţarea a 2 pepiniere 
una la Iaşi și alta Ismail, care însă au durat numai - până la anul 1866. --. a i „„In 1865 s'a prevăzut în buget un. fond pentru în- 

stabiliment de sericicultură la, Iaşi. Sta: :. bilimentul s'a. și deschis în clădirile fostei mânăstiri 
“Galata. RE 

“În primul an al fancţionărei sale stabilimentul a. . » închiriat 300 duzi şi a, pus la creştere. 64 dramuri de ... 

, 

„Pag. 179 şi 180. 

sămânță, din care a obţinut 12. ocale gogoși albe şi-15 ocale galbene.. O-parte din gogoşi s'a filat, iar o parte. sa întrebuințat pentru „producţiunea de sămânță. Sta. bilimentul a, încetat, lucrările sale la 1 Iunie 1866. : „Ca. toate acestea, sericicultura” română se afla, la "epoca de care ne. ocupăm, într'o. stare foarte înflori- 

  

  

1) Dusciancur-Klebcie, Monogiăphie des cocos de soie. 1872, 

pa |
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toare, favorizată mai ales' şi de faptul că în țările :1 
occidentale 'bântaia maladia, de pebrină; care: făcea în- 
semnate devastări și care constrânse pe producătorii . 
de gogoşi, să, caute:sămânţă în ţările unde nu pătrun- 

„sese încă maladia, şi între cari ţări se află şi România. 
Recolta gogoşilor. produse în acest. timp eră cifrată - 

la. 50 000. ligr. -gogoși rasă indigenă şi la 20.000 -kgr. -. 
rasă milaneză, putându-se/ produce din: cele dintâiu: 

_3 500 kgr. sămânță, iar din cele dealdoilea.. fel 1 500 
„kilograme. * e n 

„Preţul gogoşilor de rasă milaneză 'erâ la 1839 de 
6—8. lei noi kgr.. Lia '1860 preţul s'a ridicat la 10—20 

„ lei noi; iar în 1861 -gogoșile pentru sămânță se plăteau 
cu 30 lei noi kgr., iar gr. de sămânță cu 1000 - 
lei noi. ee i 

Urcarea, simţitoare în preţal produselor sericicale a 
atras” pă „mulţi către această ramură de industrie atât. 
de rentabilă, care. luă:cu modul acesta, un avânt foarte -. 
însemnat. ' Mai'multe: firme străine se stabiliseră în 
tară pentru: a întreţine  comerciul cu: străinătatea, -. 
Avântul acesta însă. nu ţinu decât până la anul 1864, 
când sericicultura română începe si decadă şi aceasta 
din. cauză, că maladia de pebrină se ivise şi aci; cres- 

"'cătorii străini observară că,” sămânţa ' românească nu 
mai .da, aceleaşi rezultate că, în trecut, aşi încât nemai ' 

RE 

„... fiind căutată, valoarea s'a depreciat 'din ce în ce mai." 

Pi 

y 

„şi fluturii, 2 

mult. Exportul acestui . produs atinge cifra - cea. mai - 
„ mare-'în anul, 1863, care figurează-cu suma de 3625 032 -. 
lei Moi 

Văzând că industria vermilor de mătase, care luase 
“un avânt; aşă, de frumos şi promiteă să rămâe una din . 
cele: mai însemnate isvoare de venituri ale țării, începe | 
să deă îndărăt şi'e ameninţată să dispară” cu total, - 
guvernul a căutat să studieze în. fond. cestiuned.şi' să . 
aducă remediile. Intre primele măsuri luate în această 
„direcţiune' este aducerea în ţară a unui. specialist, în 
„materie /de' sericicaltură, : Marchizul Crivelli, care fi 
însărcinat să studieze cauzele. decadenței şi să propue 
mijloacele. de îndreptare. Acesta venind în ţară, a vi- - 
zitat cele: mai importante judeţe sericicole,: intere- .) 
“sându-se. deaproâpe nu numai de creşteri, dâr şi de. 
plantațiunile de “duzi. A: luat probe de 'sămânţă. pe 
care a pus'o. la înviat şi a examinabla microscop vermii 

- Marechizul Crivelli a; înaintat Ministerului un raport. 
de. rezultatul cercetărilor sale. Prin acest raport arată. 

"1 “ică' pebrină “există, deşi na întrun stadiu prea; înaintat; : 

id în urmă să se distribue. crescătorilor pentru 

„şi: propune ca 'mijloace de îndreptare casă se deâ: 
„„ereșterilor! cea. mai mare. ingrijire, . întrebuinţând lo- . 
„€aluri mari şi bine aerisite şi să se crească numai: 
- rasa, milaneză ca, fiind cea mai resistentă. Mai propune : 
guvernului să se traducă în româneşte. cartea, ' sa in- + 
titulată : Justracfiune populară pentru creșterea ver- 

„"milor de -mătasă și dobândirea . seminţei - lor, care 
vulgari- 

„zarea cunoștințelor technice trebuincioase. _--...-.. 
Ca, consecinţă a, acestor măsuri, se cumpără la 1867, 

50 gr. sămânță de cea mai bună, calitate dela casa, 
italiană Francisco Bertucei al cărei preţ fii de 8100 lei 
“noi din care s'a distribnit crescătorilor-4 oca şi 250 dra- 
„muri (aproape Ghgr). oo 
"Ca măsuri luate de; particulari pentru înaintarea, “ 
sericiculturei se. pot consideră. întinsele 'plantaţiuni de .. 

: duzi în diferitele părţi ale ării: şi. introducerea de 
sămânță din; rase străine ameliorate... : . :. 

în această. "Tot. în ceiace priveşte iniţiativa particulară 
 diveeţiune, amintim că +Dionisie Fotino în cartea, să ; 

„Istoria, generală. a Daciei“, spune că înainte de 1815 
există. în' Bucureşti.o fabrică: de-țăsături de  mătasă.. 
Neugebauer: în; lucrarea; sa: „Deserierierea Moldovei _- 
şi Valachiei“ spune că înainte :de 1854 existau în.Bu- ., 
cureşti. mai multe fabrici cari :se ocupau: cu lucratul * Pe 

mătăsei. i o. o - i - . a. Ea 5 „1 
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| -- Abia în anul 1881 găsim iarăși un început 
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-„sLa 7: Martie 1858 s'a constituit o asociaţie :de seri- 
„cicultură, compusă din 5 persoane şi anume: G. Can- 

: tacuzino, G:; St. Coemgiopolu, V. Nicoliei, V.:P. Obe- 
deanu şi :N. Andronescu, cari depunând capitalurile - 
trebuincioese au închiriat locuinţa luai Constantin:.Ghica 

" dela Dămăroaia împreună cu dependinţele și: împre- - 
jurimile ei; au-adus o maşină:cu vapor de 160 'roate 
după. metoda perfecționată la Lyon, Franţa, patru: 
“femei torcătoare maestre și un maşinist. In vara acestui - 

__am- societatea, a prelucrat 10 000 oca gogoşi cumpărate . 
- numai în piaţa Bucureşti, din care s'a extras 400 oca | 
"mătase de cea mai fină câlitate, care s'a vândut fa- - 
bricanţilre din Lyon; s'a mai scos 100 oca mătasă de 

„calitatea pieţei Bucureşti confecţionată cu ajutorul a 
6 roate vechi. românești şi timpul toamnei sosind, au 
“mai rămas încă 400 oca gogoşi netoarse; cu: această 

2 metoda franţuzească.. . cr 
“La 1 Martie. . 1860 persoanele” cari formau sozieta= - - 

tea: pomenită mai sus, văzând că întreprinderea 'reu- 
- şise pedeplin şi-voind să-i dea o. mai mare desvoltare: 

au: fondat-o societate pe acţiuni sub titlul de:.„.As0- 
ciația  sericicolă din Bucureşti“. _ . - îi 

Statutele formulate prevăd că societatea are de scop : 
-- 1) Extragerea, mătăsei perfecționată după gogoşile 
"produse 'de gândacii .ce se hrănesc la sate printr'o ma- 

-şină cu' vapor; o a 
2). Perfecţionarea rasei gândacilor şi metodul cultu- . 

““rei lor; - i E Ea - . 4 . . o. 

8) Formarea, “livezilor 
fecţionate; . e: ă a 
„In art. 4 al statutelor se -prevede: „Fondul social 

de duzi după "metodele: per- 

"10 galbeni acţia, .din care numai 1400 spre vânzare,” 
„“căci celelalte. 600 sunt vărsate în stabiliment de către 

asociaţii fondatori. Sa Te 
"Această societate însă, n'a putut luă fiinţă. .. | 

-.!- Dela anul'1864 înainte, nimeni nu s'a mai ocupat a 
încurajă sau a 'da, o desvoltare sericiculturei. Planta-! 

! face loc altor: culturi mai rentabile. Aa 
de încu- 

rajare prevăzându-se în art. 5 al.legei pentru expozi- 
„țiunile şi concursurile agricole şi industriale un premiu ; 

“de '10, lei pentru femeile cari vor fi. crescut gândaci 
de mătase şi vor-fi produs cel puţin 10 klg. de gogoşi . 

“şi pentru acele cari vor fi ţesut orice stofă de mătase | 
„de:cel puţin şase metri. - - NI 

. In anul 1884 s'a proectat a se înfiinţă în Iaşi o so- . 
eietate .pentru cultura vermilor de mătaşă. Dot în acest. 
an s'au .făcut încercări de creştere de Direcţiunea! şcoa- 

„lei centrăle. de agricultură: şi silvicultură. dela Heres- 
: treu şi de alţi particulari şi-au reuşit cu destul succes. 

". în mod gratuit la toţi crescătorii 'din ţară... .. | 
In scopul 'de a încuraja plantaţiunile. de duzi, s'au. 

înfiinţat. 2 pepiniere, una la şcoala de agricultură dela 
|... Herestreu şi. alta la Odaia-Bursucani "lângă Bârlad, 

şi s'a dispus ase cultivă duzi la pepinierele dela Gura, 
Motrului, Lacul-Sărat, Ciuperceni şi Piscu-Tunari. 

-- Incepând cu anul financiar 1884—85, sau prevăzut | 
regulat în fietare an, în bugetul Ministerului de agri- 
cultură, sume pentru încurajarea industriei vermilor 
de.mătasă şi a plantelor textile, . .... 

“:""Pot-în acel an'1884-—85 s'a cumpărat.o maşină de 
filat cu 10 bazinari pentru suma de 4022 lei. Maşina 

„însă ma 'fost' pusă în lucrare... ca | 
- “- Din fondurile alocate. în- buget, s'a cumpărat. în fie- 
“care an 'din străinătate sămânţa care s'a.distribuit -   “erescătorilor împreună cu duzii, crescuţi în pepiniere, 
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ocazie s'au învăţat şi 40 fete românce să; toarcă după. - 

Siimânţa produsă de şcoala, de agricultură dela He- Si | 
vestreu în cantitate ' de 4 kilogr. 50 gr. s'a distribuit. 

ţiunile de duzi. înfiinţate în mai multe judeţe, au fost e 
„părăsite şi parte din ele au fost desființate, pentru a 

„este de 20 000 galbeni cuprinşi în 2 000 acţiuni a câte. - -



„68. _ Si 

Afară, de acestea s'au mai dat și ajutoare bâneşti la : 
7 persoane particulare” în sumă de 3430: lei. 

În intervalul de timp de care ne: ocupăm, sunt de 
semnalat și unele încercări particulare pentru înjghe- 
barea unei industrii sericicole. Astfel în anul 1879 se 
proectase înfiinţarea unei societăţi de sericicultură cu 
un mare capital, însă ea nu s'a. realizat. 

In 1882 a început să funcţioneze la Iași o societate . 
de sericicultură, care a făcut o creștere șistematică 
într'o grădină, dela Şcoală şi din care creştere s'a ob-: 

„ținut 45 kgr. mătasă. 

„Prima societate română. de sericicultură“ au fost ti- 
„ părite gratuit de Ministerul de agricultură şi, trimise 

la, diferite persoane împreună cu sămânţa de vermi şi 
„instrucţiuni: pentru: creştere. Aceasta în scopul ca, să. 
„se câştige aderenţi pentru societate. - 

Această societate, de şi neconstituită, a întreprins 
„ în anul 1886 o creştere de vermi în cătunul Budeni; 

»„ din: comuna Comana, jadeţul Vlaşea, care n'a avut nici 
un: succes, | e 

Pentru desvoltarea industriei sericicole a mai inter: 
venit şi Casa Susani din Milan, care îşi propusese să 

.. „desfacă în ţară sămânță de rasă milaneză, precum: să 
:exporte gogoşile produse şi să înființeză chiar şi o fa- 
brică de filat. Incercările ei nefiind încoronate de suc- 
ces, a trebuit să renunţe la, întreprinderea plănuită. 

._ In anul 1894, guvernul a început să se intereseze 
din nou de măsurile pentru desvoltarea, sericiculturei 

„ Şi în acest scop a. fost chemat în ţară D-l.I. Bolle, 
directorul staţiunei agricole din Gorz (Austria), care 

„a fost însărcinat să alcătuiască un plan de măsurile 
necesare pentru încurajarea, sericiculturei. . 

dispoziţiunilor c6 ar trebui luate în acest scop şi a 
propus ca să se trimeată o persoană care să -urmeze: 
cursurile speciale de sericicultură dela Gorz, precum 
şi creşterile model şi să viziteze stabilimentele mari 
de sericicultură din Austria, Italia și Ungaria. Minis-" 
terul, agriculturei, ţinând cont de aceste propuneri a 
trimes atunci-pe D-l Ch. D. Druţu, şeful biuroului agri- 
culturei, care în urma studiilor și vizitelor -făcute în 

" străinătate, la întoarcerea sa în ţară, se ocupă: în mod 
serios de cestiunea sericicolă, - Mae 

Pe deoparte sfaturile D-lui Bolle, pe de alta cunoş- 
"-„tințele D-lui Druţu, ministerul le folosi şi dispuse în- 

fiinţarea, unei pepiniere de duzi pe moşia statului Odaia 
din judeţul Tecucin,. pe ov suprafaţă de 15 Ha. apro- i i ! | aaa i - ximatăy. FI , A „ a i __TAREDA No. 18, - Sa Apoi s'a mai dispus să se facă creşteri model în: ur | == —— => ZI: mătoarele localităţi: CR i _a [5 Sel £ 38 | Iza SE | ama Sa IEEE Eu - Li N ! Stag iH |3 = 3 Sag 28 Za s8 sue a: La şcoala centrală de agricultură . dela Herăstrău, i =3 [5 2] Să | SIZE Ss Se lasase oalel tice d i -ă* Striharet. Armăsesti | 2 [8 î| îz 32 | Ss 88 | Ess 29 osazene școalele practice de agricultură! Strihareţ, Armăşești, | | < 2 [5 | Sas | SE 2 | Sos, ezesăti Pănceşti-Dragomireşti şi la' Mânăstirile Horezu, fȚigă- . | | * |sE 45| ş 35 | 52 88 | SS 85 sizooze „2 AC LOU ȘI JE 5 : Să cal 2 za See neşti, Pasărea, Viforâta -şi Vâratecu. + NR 4 EEE CTT a . HĂ , . E sr iar, Gr Rar GE. In anii 1895—1897 s'a ţinut cursuri: de sericicul=. * “| 1901 _ . R ser, 

tură la Mânăstirea Văratecu din judeţul Neamţu cu |*| 1902 S 1 953 12 951| 12112 640 Der învățătorii din diferite iudete: î e e i 1902 63 7 336 56 262|] 24 275 016 D331 învățătorii din diferite judeţe; în acest interval s'a | .|-1903 987 9 717 19 687| 28 036 536| "0 56ia | instruit 84 instituțori, cărora, la terminarea cursurilur, : |: | 1904 | 1080 16 160 160 456| 53 26+ 62 03319! li s'a acordat oarecare avantage, spre a-i îndemnă să. |:/19%05| 1 180 33 017| .150250(123041.784]| 0819. e SN il 1906 | 1755 52 659| 3387151332 323 283 0981 ; 

  

In anul. 1885 sa căutat din nou a se înfiinţa o s0- 
cietate de sericicultură, ale cărti statute sub titlul de:! 

. D-l Bolle a înaintat ministerului: un raport asupra 
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-se ocupe cu creşterea, verimilor de mătase. Astfel, din 
partea Minișterului Agriculturei li 's'a dat hârtie per- 

 torată şi pueţi de duzi pentru a face plantaţiuni şi la 34 
“din ei câte o maşină de filat, iar din partea Ministerului 
de Culte, câte 25 lei spre a-şi construi: câte un stelaj 
cu 5 paturi necesar la creşterea a 5 grame sămânță. 

- Gogoşile recoltate dela; creşterile model făcute pe la 
şcolile de agricultură şi mânăstiri, s'au fluturat şi s'au 
selecționat în staţiunea dela Văratic, dobândindu-se 
93 gr. sămânță repartizată astfel: . 

" In 1895 s'a selecţionat 8 kgr. 000 gr. distrib. la 1500 cultiv, 
» 96 „ n 14 „i 211 » » „ 6733. n 
1897 * 6 0370 8190 

"n 1898 n : » 22 » 132 »- n » 9722 » 

» 1899 ».. n N „24 n» ” 500 » , 1 _» 11 630 » 

n 1900 n. ip 8 „ 500 n n in 1832 » 

"ai şcoalei superioare de medicină veterinaiă, obişnuiţi 

| | 2 
Serviciul 'zootechnic; înfiinţat în anul 1900, a con- 

tinaat cu producerea şi răspândirea dazilor din -pe- 
piniera' Tecuciu,, cu creşterile mai. îngrijite. în scopul 
producerei seminţei, cu selecţionarea ei prin absolvenţi - 

cu mânuirea microscopului, la universitatea din Bucu-. 
reşti; cumpărat din striinătate, dela case reputate, 
sămânță celulară pe cate a. distribuit-o -cultivatorilor 
și a urmărit rezultatele obţinute an cu an în țari 
de cultivatori e 

Sub îmboldirea serviciului zootechnic sa mai făcut 
studii prin ţările vecine. în ce priveşte măsurile luate 

“pentru progresul sericiculturei; s'au înfiinţat două şcoli 
practice de, creşterea vermilor:de mătase, una în oraşul, 
Mizil şi alta, în Bucureşti, unde s'a lucrat şi 's'a in- 
struit doi ani consecutivi fiice de' săteni; 's'a introdus 
maşinele de filat cele mai practice pentru săteni, din 
„care astăzi se găsesc în-ţară peste .300. - 
„Pentru pregătirea personalului care -să „ajute des- 

voltarea, sericiculturii, s'a trimis în Italia, la staţiunea 
sericicolă, din Padova, mai molte persoane... Pbogresul 

„ acestei industiii a fost asigurat şi prin înfiinţarea So- 
cietăţii Zesătoarea, pusă sub  patronagiul Augastei 

„noastre. Suverane. ” 
Ar fi fost de dorit să dăm aci rezultatele culturii făcute 

în ţară în ultimii ani în întregime, însă cum acest lucra 
“va formă obiectul unui studiu aparte, hotărâta fi publi-: 
cat în curând, ne .mărginim la tabloul resumativ ce 
urmează, a cărui cifre, documentează în deajuns desvol- 
tarea ce a luat la noi: cultura vermilor de mătase. 

„+ Rezultatele sericiculturei. în- România” - - 
Resultats de la scriciculture en Roumanie 
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„In capitolele III şi IV, vorbind despre întinderea şi 
modul exploataţiunilor agricole, am menţionat că: Re- 
censământul fiscal” din 1905 a căutat să stabilească su- 

>
 

e CABITOLUL VI, Se 

„ prafaţa, . proprietăţii cultivabile din România, precum 
şi modul cum este distribuită proprietatea în mare, 
mijlocie: şi mică. N e 

» “Gu toate că exactitatea, datelor câre s'au obţinut din. 
„aceste operaţiuni a fost pusă la îndoială şi cu toate” 
că o revizuire a rezultatelor s'a simţit necesară 'a, se 
face!), nu e mai puţin adevărat, că această laborioasă 
şi dificilă operă prezintă câtevă indicaţiuni bune, pe care . 
“am căutat să le utilizăm în raport cu subiectul lucrării 
de faţă, cc. a 

Intre altele, recensământul fiscal'ne arată care este 
venitul mijlociu' al unui hectar de pământ cultivabil, 
pe - diferitele categorii de proprietate — clasate după 
mărimea, lor — în raport, bine înţeles cu evaluarea ce 

„s'a făcut lă stabilirea -impozitului funciar. Am extras 
din „Raportul prezentat“ D-lui Ministru de finance a- - 
supra recensământului fiscal din 1905 de către d-IN, 
Căpităneanu, tabloul No. 19, care înfăţişează, pe ţara 
întreagă, precum şi pe diviziuni istorice,. numărul :pro- 
prietăților, şi ne arată cum se repartizează ele după. 

4 

1) In ţara noastră lipsind cadastrul!şi nici măcar 7egistrele” 
funciare nefiind! introduse, este clar că orice operaţiune sta- | 
tistică, care privește proprietatea, trebue să prezinte imper- 

fecţiuni, lacune și chiar inexactităţi. Asemenea defecte, ine- 
vitabile şi în Statistica Agricolă, se repetă mai des în statistica 

proprietăţii din cauză că aci intervine înferesu/ contribuabi- - 
lului de a ascunde "adevărul de teama impunerii. de către 

agenţii fiscului. -- -- DI e: 
Lupta aceasta o duce mai mult şi cu izbândă mai asigurată 

proprietarul cel mare. In adevăr, pe când la proprietarii mici 

întinderea locurilor ce stăpânesc este cunoscută şi ușor de 

controlat, prin faptul că există documente, ca tabelele împro-. 
prietăriţilor. dela 1864 sau ale enmpărătorilor de loturi etc. 

după care se poate constată suprafâţa și titlul profesiunii, 

la proprietatea: mare planurile moșiilor sunt rare și greu de 

căpătat. Iată dară un motiv 
de autorităţile fiscale faţă cu realitatea, nepotriviri cari tind 

de .nepotriviri a datelor culese; 

să micşoreze suprafața proprietăţilor mari. ' Dar mai este o 

„altă împrejurare care contribue în sens contrar să mărească 

* cale, ca la înscrierea în roluri, a parcelelor mici de proprietate 

să potunjească cifra, trecând totdeauna, când e 'vorba de 

1 1, sau 1, dintr'un hectar, cel puţin o jumătate de hectar. 

'Pransacţiunile dintre micii 

" proprietăţile mici: este uzul practicat de administraţiile fis- . 

proprietari ' în!. ceeace * priveşte 

N 

achisiţiunile sau: schimbul de pământ sunt destul de nume-. . 

roase, pentru ca fracţiunile adăogate în sensul acesta, în fa- 

vorul fiscului, dar în de'avoarea realităţii, să fie destul de 

„însemnate. (Vezi Monografia Com. 

dulescu Codin). . SI PE , 

O altă cauză de neexactitate a rolurilor fiscale, este că ele 

nu sunt ţinute la curent cu schimbările ce de fapt se petrec 

în drepturile proprietarilor ; este 
tervine o cerereţdirectă și expusă, , , i 

pe numele vechiului proprietar, măcar că el va fi murit, va 

“îi vândut sau va fi împărţit la moștenitori proprietatea sa. 

(Vezi Creangă, Proprietatea rurală). Din această cauză pro- ” 
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„: 

Priboeni, Muscel de Ră- 

este cunoscut că, dacă nu in-.“ 
rolul rămâne înscris tot.   

Lă 
N 

| Venitul Și valoarea venală pe hectar a proprietăţilor agricole 

„mărime, care este întinderea mijlocie a unei proprietăţi 
şi la, cât se ridică venitul mijlociu de hectar pentru -. 

„fiecare categorie de proprietate. | 
" Făcând abstracţie de nepotrivirile şi imperfecţiunile 
semnalate. şi luând de bune rezultatele publicate, se 
constată că întreaga proprietate cultivabilă a  Romă- 
niei cuprinzând locurile de arătură, fânețele, păşunile. 

„şi livezile de pruni (fără vii) are o suprafaţă de 7 908 296. 
hectare. “La această cifră ar trebui adăogate: su- 
prafața: viilor de 90 000 hectare!) 'şi aceia Domenilor. 
Statului şi: Coroanei evaluată împreună la 559000 
hectare aproximativ. Cu totul, deci, întindere apămân- 
tului de. cultură s'ar ridică la 8617 000 hectare, iar 
împreună cu pădurile: fără goluri: 2282 300 ha., ar 

„ face'aproape 10 900 000 hectare pământ agricol. Această 
din urmă cifră întrece cu 926 0007 ha. 'suprafaţa pă- - 

„mântului agricol al României, aşa cum s'a calculat, 
după datele Statisticei agricole, în . tabela No 1. De 
unde provine -această diferinţă ? Probabil de la evalu- 

„area păşunilor statornice, care este foarte greu de făcut 
pentru motivele ce le-am arătat în cap. L.și.care nu 
se va putea elucidă de cât printr'o cercetare riguroasă - 
şi amănunţită. ! i 

„ea în realitate. ,.. 
Sunt mai curioase şi mai inexplicabile cazurile când nu- 

mărul proprietarilor funciari dintr'un judeţ întrece pe acela 
al capilor de familie. :Așă de exemplu: din comparaţiunea 

prietatea după roluri apate mai puţin fracționată decât este 

datelor în jud. Vaslui se constată următorul fapt: în Decem- 
„brie 1899, la recensâmântul populațiunii. s'au găsit 26.246 
gospodării . rurale (capi de familie), pe când recensământul 
fiscal din 1905 acuză existenţa a 32.069 proprietari numai până” 

la 10 hectare. Este cu atât mai puţin probabil că în timp de 5 

ani să fi sporit aşă demultpopulaţiunea acestuijudeţ(după SOco- 

telile noastre, bazate pe creșterea populaţiunii prin excedente 
de naşteri asupra morţilor, numărul capilor de fanilie vurali 

în 1905 eră în jud. Vaslui de 28.483, cu aproape 3.500 mai 

mie decât cifra proprietarilor mici) şi ca toţi capii de familie 

- să fie proprietari, cu cât la 1896, după datele publicate de 

d-l Creangă, se constatase'tot după recesământul fiscal a! fi 

numai 19772 proprietari funciari până -la 10 hectare. Să fi 

„crescut numărul acestor proprietari cu mai bine de 12000» : 

în timp de? ani?! 

Aceeași. nepotrivire i ş Z 

'comparăm numărul captlor de familie. rurali "cu numărul 

proprietarilor şi nepotrivirea subzistă şi în noua lucrare a 

„D-lui Creangă. In tabela No. 56, numărul proprietăţilor din : 

"jud. Muscel se ridică la 27 366,şpe când capii de familie ru- 

vali în ființă la numărătoarea din 1899 nu erau deât 24 369; - 

la' Covurlui, de asemenea, se dă 09 02 proprietăţi, cu toate 

că toţi capii de familie nu erau decât 19486, -ceiace ar în- 

semnă că mai toate familiie de aci sunt. împroprietărite; la 

Tulcea faţă cu 18280 capi de familie se indică 19 90V pro-. 

prictăți . c- Da . 

1) Repetăm că suprafaţa viilor a fost exclusă din pămân- 

” ob ci tivalil, findcă în irma legii din 1 Aprilie 1905 viile 

nu mai sant impuse la foncieră. .. . | 

Na 

7 

se semnalează la jud. Muscel când ». 

a
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- Impărțirea proprietăţii rurale” în România 
i „Repartition, de Ia. propricte. rurale; de la Roumanie ! 

„Numărul proprietăţilor şi întinderea pământului cultivabil ), după, rezuitațele recensământului | 

Nombre des proprietes et surface” de la” terre cultivee », jd'aprăs 1e 
TABELA No. 19. Sa 

: fiscal din 1905 - 

x 

recensemieni fiscal de 1905 

  
  

    

    

  

  

n'y sont pas compris, 

1) Prin pământ cultivabil s'au înţeles: locurile de aatură, 
1) -La terre cultivâe comprend,: 

i y 

  
Iabours, praizies nâturelles, 

+ 

  
  

            

- Sa „1 2] Intinderea Venitul ! 
| DI Numărul - Intinderea mijlocie. a uneilmijlociu de e 

- | ăi -| proprietăţilor | proprietăţilor || proprietăţi „hectar MOI a ai CATEGORII DE PROPRIETĂȚI. |. . (n || - Burface - | “Revenu | CATEGORIES DE PROPRIETES. | _ . ” . XWombre *.. Surfaces "novyenne par |moyen d'un e - - o - des proprictes ” ! propricte: „hectare | . 

. 5 'Hectare Lei | î 

Proprietăţi până la 10-jiect, inclus. | - : 1:015 302| - 3 319.695 . | 323 "91 35| Propriâtâs jusqu'ă 10 hect, inclus. | ă „mai, mari d- 10 —50 i a „i , ".] Propriâtes au dessus de 10 — 50 , 
.S nectare inclusiv |... .c. 36 818 - 695 953 1916] .  2924[.. hectares inclusivement,. - -. .9 Proprietăţi mai mari de, 50—100 pp IE i Proprictâs :au;: dessus de 50—100 E. 8 hectare inclusiv. ,:. <.s.. 9 881]: -.- 165 456 1.69 49 „28371. hectares înclusivement,” E 9 Proprietăţi mai mari de. 100— 500 a E i - "| Proprietes au dessus de. 100-—500 Ş - 
cz 

p hectare inclusiv :. .. "9 608]; 785 719) . 301 27] -- 30u hectares inclusivement. - „BX. " Proprietăţ mai mari de. 500 lect. „1563 "3001 473 192033] - 2616 Propriâtăs au dessus. de 500 nect. IE 

“Totalul României . . -. RE 1 058.172 E "7 968 296 7.57 "3Lsc| Total du pays. 7 , ca E a .. - a ” . Lo II _ 

Proprietăţi până Ia 10 heet, inclus. 319 631 975 187 Sos] - . 3351 Propriătes jusquă 10 hect inclus. : "m mai mari de 10 —50 - - Si » au dâssus de 10—50 -... e : hectare inclusiv .-. sc. 3 496 150 159 17.07 30 19| 'hectares înclusivement. , 9 3 Proprietăţi mai mari de 50—100 : 5 1: | Propriâtes au _dessus de 50—100. 3 3 hectare inclusiv... - 597 41 633], 69 74| ,„. 23844 . hectares iuclusivement," ii 3 

= „ Proprietăţi mai mari: de 100—500 E „o o. . Propri&tes du dessus de '100—500 = hectare inclusiv . . , 767| ! -*_233'306 304 18 „96 47 hectares inclusivement, .: . Ma Proprietăţi mai mari de 500 pect. „632|  .'1 063 384 1 682 57| . : 9254 Proprietes au dessus de 500 hect, o. 
Ă us ” DE Ra ai o 2. 

Total .. 2 330 123 2 463 669. 7 16 277; Total. ă a - _ ap | i i 4 . . . - A = n. + N | “ a . ee , . po 

„Proprietăţi ș până la'10 hect. inclus. -239 610| * 768 732|, 32 42 57 Proprigteş jusquvă 10 hect- inclus. „mai mari de 10 — 50 pp a » au .dessus de'10—50. A hectare înclusiv : .î. i 7 465 "130 087 17 43 -42 33]. -hectares inclusivenient. : y- = Proprietăţi mai mari de. -50—109 E o Aa Proprictâs au dessus . de 50 —100 E 8 hectare inclusiv... ,- Ă 503] -- 34 195 „07 98 3530]  hectares inclusivement. > O. Proprietăţi mai mari de 100—500 - Ie * 2] Propriâtes' au dessus de 100—500 $ „hectare înclusiv ., 507]. “14 493| ... . 279os]. :, 3342] . hectares inclusivement. E Proprietăţi | mai mari de 500 hect. | 190 - 363 621 1 913 79 „9924 Fropriâtes au dessus de 500 hect. 

“Total: . | : 2a82a5| „1438'128 do]. 3912 Total. ai 
N Pa: _ | | ps 

o „proprietă până la 10 hect. inclus. E 430 099 “a 353 886 "35 "40 52 Propriâtes jusquă 10 hect, inclus, , Ga? » 4 mai mari de 10—50 : a [i - >» “au dessus,de 10—350:.. - E hectare inclusiv .„..,,.. 7 790] - 150 951 „1.19 as ; 4045] , hectares inclusivement. : « e. et! Proprietăţi mai mari de 50-—100 A i i MI Propriâtes au dessus de 50—100 ! 5 5 nectare inclusiv. > 714] - 48 350 6772] 386]  hectares inclusivement, . “Z = Proprietăţi mai. mari de 100—500 Ă | RR ARE “Proprictes' au dessus de 100-500 - “2 
3. hectare inclusiv oa... 1 085| . 345 492 „. 81837] * . : 3t80]  hectares inclusivement,. 5 Proprietăţi mai marti de 500 hect. "659| 1482623 | "2 24900] : 2772 | Proprictes au dessus de 500 nect, * 

“Total ... 440 347 i 3 381 142. „768 2 84 33 Total... E | 
| | , js Ș | 

„Proprietăţi până la 10 hect. inclus, -25 962] - 51 8 890|. Şi : „855 17 00 Proprictes jusqwă 10 hect. inclus. : a » mai mari de 10— 50 - - _ : „ 2 eg “n | “a. au  dessus: de! 10 —- 50 9 ectare inclusiv... i. 12 567 264 756 2107] :. 1588 hectares inclusivement. “ : s to Proprietăți mai mari de 50—100 : . ai: - E0 e . Proprictâs au - dessus de -50 —100: 4 - 5 hectare inclusiv . o... .. 567 41 278|. 7 5 
a „41 2 - 72 80 15 +0]  hectares inclusivement. e 9  - Proprietăţi mai mari de „100— 500 : | - "1 Proprite au dessus de 100—500 3 a hectare inclusiv .,, “949. - "65 488| .. - ş | : |. * FOprictes' e ” 9: | Proprietăţi mai mari de 500. n t, “so 31. ce azil: - 263 00[ '-: 147| hectares inclusivement,: a 990, hec 82| oi ta 119128] aq Proprietes au dessus de 500 îect, ic 

Total. îi 39427 685 îsi = O “17ae] * 157| Total ” | i 

. . iN , , ă - | - „ . + î. 
PNI e i oi gi a .. 

fânețe, pășune şi livezi de pruni (fără vi vii şi fără Doiieniile Statului şi Coroanei) 
 pâturages et Vergers (sans vignes) L Les domaines de Pat et de 12 Couronne - 

     



nai manei 
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Revenind la tabela, No. 19,. care precum văzurăm, 
cuprinde numai pământul cultivabil aparţinând" dome- 
niului privat, să vedem cum se distribuie proprietatea 
particulară după măriine, Sunt 5, categorii. prevăzute 
în această tabelă. - a a 

a) proprietatea 7pîcă, care merge până la 10 hec- 
tare inclusiv, se întinde pe 3319695 ha. şi aparţine 
la1 015 302 propietari, între cari :nu sunt cuprinşi 
copărtaşii. Întinderea, mijlocie -ce revine de o proprie- 
tate este de 83 ha. 27 arii, câtime ce de fapt cată să 
fie mai mică, întru cât pământul este divizat şi între. 

„ copărtagşii cari nu figurează în rolurile fiscale. 
b) proprietatea 7îjlocie între 10 şi 50 ha. are o 

- suprafaţă numai” de 695 953 ha, şi aparţine la.36 318 
proprietari, cărora; le revine în mijlociu câte.19, ha 

N 

de fiecare. 
c) proprietatea măricică se cupiinde între 50 şi 100 

hectare pe o suprafaţă de 165 456 ha. şi -se află în stă- 
pânirea numai a 2 
câte 28, ha. 

Intrunind amândouă aceste din urmă categorii, spre 
"a formă proprietatea de mijloc între 10 şi 100 .hec- 
tare, găsim că aceasta coprinde o suprafaţă de 801 409 
ha. aparţinând la 38.699 proprietari, ceia ce. face câte 
22,2, ha. de fie-care. a 

= 
d) proprietatea mare dela 100—500- hectare: este. 

"constituită din 2608 unităţi pe o suprafaţă de785 719 
hectare, revenind prin urmare câte 301,7 ha. de pro- - 
prietate. 

e) proprietatea- foarte maie dela 500 hectare în sus - 
"se întinde pe o suprafaţă de-3 001 473 ha. aparţinând 
la 1563 proprietăţi, adică. în mediu câte 192023 ha. de 

' fiece proprietate. Repetăm că aci nu se cuprinde Sta- 
tul nici Coroana, cu domeniile lor care au mai. mult . 
de 550 000 ha: | | | 

"Toate aceste cifre sunt date cu aproximâţii, fiindcă, 

cum” ne: spune autorul raportului, pe deoparte aceiaşi 

persoană are proprietăţi în mai multe judeţe, deci nu- - 

mărul proprietăţilor este mai mare decât al proprie- 

tarilor ; dar pedealtă parte propietăţile în indiviziune . * 
s'au socotit ca şi când ar âveă un.singur proprietar, 

aceasta atât la proprietatea mică cât şi la cea mare, . 

de oare ce nu trau elemente saficiente spre -a. se face 

deosebirea. Din acest punct de vedere atât numărul , 

proprietarilor mici cât şi: al celor mari trebue să fie 

cevi. mai mare decâţ cel dat de recensământul fiscal!). 

In procente, faţă de totalul pământului -cultivabil, 

proprietatea mică, care merge pănă la 10 ha. reprezin- 

tă 41,6%; proprietatea mijlocie 
reprezintă 10,400; iar! proprietatea mare - (dela 100 

ha. în sus) reprezintă 47,500; (fără 
“lui şi al Coroanei).  - - _ 

„Mai notăm încă, că pe 
revine în termen mediu 

când micului proprietai nu-i 
decât 3,27 ha., proprietarul 

cel mâre stăpâneşte în mijlociu 908 hectare. Dar 

faţă cu humărul capilor de familie rarali, proprietarii 

mici reprezintă 86%, iar proprietarii mari 0;3%/0, sau 

"cu alte cuvinte deoparte 3 
cu 860 la 1000... 

Nu vom urmări tabela în toate amănunţimile ei pe 

diviziuni istorice ; vom observă numai că: în Muntenia 

Mare media proprietăţii mari şi foarte mari este, mai. 

ridicată. decât în celelalte părţi ale țării, iar în, Do- 

brogea vom relevă importanţa proprietăţii . mijlocii şi 

media, înălţată a mice proprietăţii care se suie la $,ss.:. 

ha. pe când dincoace de. Dunăre nu trece peste 3,25 ha. 

  

1) Of. nota precedentă precum şi nota dela pag. G6. .D-l 

Creangă, în noua sa lucr 

la 10 ha. cuprinde numai 

puţin decât a'rezultat la recens 

cifrele D-lui Crâangă se bazea 

adică cu 10 ani mai înainte. 

3153645 ha, cu. 166 050 ha. mai 

ensământul, fiscal din 1905. Dar 
ză pe cercetarea! 'din „1896, 

îm i 

STATISTICĂ AGRICOLĂ A ROMÂNIEI... Sa a: 

381 proprietari, cărora le revine. 

(dela 10—100 hâ.) 

Domeniul Statu- | 

* 
* 
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> Ta [ 
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- “Dar scopul: nostru principal. nu a fost de a cerceti 
repartizarea, proprietăţii funciare, ci obiectul capitolu-. 
Imi de faţă se raportează Ja „venitul“ ce "Il: scoate 
proprietarul: din pământul :cultivat. ” Acest. element :a 
fost cules, sub forma de venit net,!) din valoarea, loca- 
tivă a pământurilor şi. s'a înscris cu deosebită îngri:" 
jire în operaţiunile recensământului fiscal, din care am 
putut notă în ultima coloană a tabelei No. 19 media 

“ce revine pe fiecare categorie de propiietaie. Vom lă- , 
si în afară de ori-ce discuţiune ce nu comportă cadru- 
lui acestei lucrări, regulile şi “indicele de cari sau 
călăuzit comisiunile desrecensământ la impunerea pro- - 
prietăţilor şi vom analiză rezultatele dobândite din 
tablourile generale ce s'au alcătuit cu această ocaziune, 

In tabela No..19. se arată că venitul mijlociu alunui 
hectar de pământ de cultură,'supus impozitului funciar, 

este de Zei 31 bani 56, o medie - generală socotită jin- - 
“depedent de mărime. proprietăţilor.. Această medie va- 
riază mult atât-dela o pante u făriisla;alta, cât şi dela, 
un jadeţ la altul, după cum se poate constati, din ambele. . 
tabele No. 19 și 20.'In.Oltenia venitul la hectar este 
cel mai ridicat; atingând cifra: de 39,» lei; în Muntenia 
Mare se urcă până la 34,23 lei ; în Moldova, este de 27,44 

“lei, iar în “Dobrogea, unde. proprietatea mare este aşi 
ue „de puţină, venitul scade“ la 15qa Lei.: 

Să, cercetâm acum' variaţiunile ce prezintă venitul 
la hectar al pământului. cultivabil, când considerăm 
categoriile de proprietăţi distincte după mărimea. lor. 
Urmărind cifrele cari privesc ţara întreagă, constatăm 
că: venitul cel mâi mare îl dau proprietăţile cele -miai 
“mici: 37 lei 85. buni se socotește că produce hecta- 
rul. de pământ în culturile cari nu trec de 10 hectare, 

„pe când . la proptietatea. mare (între 100 şi 500 ha.) 

„ acelaş hectar nu rentează- decât 30 lei 41 bani, iar, la 

domeniile prea mari dela, 500 ha. în sus, venitul scade 
la. 26 lei 1G bani. Proprietatea mijlocie dela, 10-50 

ha. produce un venit: de 29'lei 24 bani, iar cea, dela, 

50—100 ha. 28 Jei.37 bani. De aci s'ar putea deduce 
că rentabilitatea pământului depinde nu de mărimea ci 

de mieşorirăea, culturii, de. oarece proprietăţile cele mai 
mici se arată că produc 37,ss lei, iar latifundiile numai 

26, lei, o diferenţă de 11, lei pe hectar sau de aproape 
400], care se traduţe în favoarea proprietăţii mari *). - 

In consecința acestei constatări proprietatea mică este. 

  

1) Contorm art. 102 din , instrucţiunile. date comisiunilor: 

de recensământ 'din valoarea locativă a proprietăţi se.scade. 

o zecime drept pază i întreținere, şi impozitul 'se. ii pune 

numai asupra restului considerat ca venit curat. = 3 

2) Cu toate acestea, instrucţiunile. Ministerului de finanţe 

date Comisiunilor de recensământ 'prescriau următoarele :: 

__«Nu putem atrage destul atenţiunea ca'să se. aibă «toate 

grija necesară câ la acest recensământ să dispară anomalia 

şi nedreptatea ce! este consacrată azi prin impunerea deo- 

- sebită a. proprietăţii ţărăhești faţă. cu proprietatea mare. 

«De şi proprietarul mare, prin mijloacele de cari dispune 

şi prin aplicarea unei culturi sistematice, trage din pămân- 

tul său un-venit mai însemnat de cât ţăranul; care face în- 

că o cultură: rudimentară ; cu toate acestea venitul „hectae.-   
la 1000, faţă. de altă parte 

rare, găseşte că proprietatea “până ! 

- vului de pământ țărănesc este socotit prin roluri aproapa” 

- îndoit de acel al marilor proprietăţi. Ast-fel . pământurile 

până la 10 hectare în medie sunt impuse pe "un  venit--de, 

-.40—50 lei hectarul, acele de 10—50 hectare pe un venii «de - 

„30—40 lei hectarul şi acele mai mari de 50 hectare pe un ve- 

nit de 20—30 lei hectarul. Este adevărat că nu trebue să se 

piardă din vedere că impunerea ia foncieră se face pe va- 

_ loarea locativă a pământului, și deci, găsindu-se mai:-malte 

capitaluri eari să concureze pentru luarea în arendă a pro- - 

'prietăţilor mici, preţul de arendare al acestora. este mai ur- 

cat de cât al proprietăţilor mari; această situaţiune, însă, 

nu face de cât să compenseze plusul de.venit ce proprieţă- 

ţile mari sunt proprii a produce pe hectar-din cauza siste- 

mului de cultură.» | | ADE aliati ad, 

Faptul indicat de Ministerul de: Finanţe este demonstrat 

în' un mod: luminos de Statistica agricolă. De 3 ani de când 

_seface, la înregistrarea recoltelor, deosebirea între culturile 

mari (dela 100 ha. în sus) și culturile. mici (dela 10 la. în 

jos), se constată că în privința! . principalelor culturi : grâul   şi porumbul, media cc obţine Ja hectar. cultivatorul mare 
ÎN . Di B . . a 
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„d î, . vvimpusă la un impozit foneiar de 1'leu 88 bani pe hectar, „* Proprietatea, mică se nutează în Oltenia cu un venit 
"7: pe când proprietatea mare “(dela 100 ha: în sus) plă- :! pe hectar de 42,7 lei, în Muntenia Mare cu 40,sa, lei, 
„4. 4eşte 1 leu-'74 bani, adică 14 bani mai puţin; diferenţa | în Moldova cu 33, lei, iar în Dobrogea numai.cu 17 

jo i-în realitate' este mai mare: fiindcă procentul (cota) de .]- lei. Proprietatea mijlocie (între 10 şi 100 ha.) prezintă 
» - impunere. este mai:mare. la proprietăţile mari decât la -|... aceeaşi gradaţiane faţă cu creșterea venitului fanciar: 

„=, cele mici. Impozitul se. stabileşte în medie generală pe |  mai'ridicată în Oltenia și Muntenia-(42-35 lei), mai scă- . 
i .-ara întreagă 'la 1: len-79bani.. n 0 " zută în. Moldova (30 22 lei), foarte scăzută în Dobrogea o i: . EN . a - , Sf : 

  

i. 
Li 

*- Întinderea mijlocie, - venitul “şi. impozitul fonciar pe hectar 
i E a Sa După dalele recensă” 

  

            
     

  

  

  
  

  

  

  
  

  

    
       

      

      
  

  

     
            

      

    
    

. pi p. N ” . - | . >, _. . 1 _ _. . i ami. 1” Surace movenne; des proprictes. agricoles. ainsi que leur . 
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” ” să, E ANRE „A - Sa . “ - Pa a , . . | ” 

E "a i JUDEŢE ŞI:GRUPE. -- .]. Întinderea [Venitul mediul] Fonciarut |. ' Surface Reveriu moyeni| Impât foncier | Intinderea . - A Tu io] "medie de. -___| moyenne par _ medie ., AR Pa d 9 pai] * Proprietar «| a 1 hectar . . |. Proprictaire “par hectare de proprietar 
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- STATISTICA AORICOLĂ A ROMÂNIE. eg 

(15 lei). Proprietatea mare (dela 100 ha. în sus) este Cât despre proprietatea znijlocie” (dela 10—400'a) = - 
„cotată în Oltenia cu 33 lei hectaral, în Munteniamare - 
cn 34p'iei cea. dela 100—500 şi cu 27 lei cea dela 
500 hectare în sus; în Moldova cu 26-22 lei, iar în 

venitul ei.oscilează, pentru ţara întreagă, între 29 şi 28... .. 
„lei; mai urcat în' Oltenia (42—385. lei), în "Muntenia -. - 

" Mare (40 —38), scade în Moldova.:la 30—24 lei şi. în - 

    
    

  

    
      
  

  

  

    
  

  

  

  
   

  

     
   

        
  

                                                    

Dobrogea, .cn 14 lei. . | e - | Dobrogea nu ajunge nici'la:16 lei. -. , DR 
„Peste tot locul. se observă că venitul acestei proprie- - ma 

„ tăţi „este mai scoborât, decât acela al proprietăţilor mici. a SER 
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mântului fiscal din 1905 . ae A a a E a i a: 
revenu et impât foncier.par hectare. i Sa aa : 
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__ Diferenţa aci este şi mai accentuată, iar compensarea de] celându-se cu minufiozilate şi: conştiințioziiate toate 6lemen Si 
„care se vorbeşte mai sus, în - instrucţiunile” Ministerului de - tele din cari se pot ulege datele pentru stabilirea adevă-. * 
Finance, se face cu prisosinţă în avantagiul proprietăţii mari :. | ratului venit»... SOON 
al cărei venit cată în realitate să fie superior venitului scos . „Cu. toare, aceste „măsuri prescrise, :rezultatele, la care sa i 
de către cei mici. De aceea şi instrucţiunile :conchideau :. ajuns din operaţiunile recensămânțului fiscalau dat o diferenţă - .- 

aşă de mare, în favoarea proprietăţii 'celei mari: şi au pro .- 
„ vocat neegalităţi izbitoare. în prejudiciul proprietăţii mici în * 

cât o nouă revizuire. a recensământului:fiscal din'urmă s'a - “ 
impus și ministerul n'a -prididit de a o ordonă: m 

«Aşa dar, într'o dreaptă evaluare d veniturilor proprie- 
“tăților mari, nu trebue să se facă nici o deosebire, nici în. 
plus nici în minus, față cu proprietățile mici şi. deci, ne- 
dvepialea ce am semnalat mai sus trebue să încoleze, cer-: 
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In “tabela; No. 20 înfâţișăm amănunţit -pe fiecare ju- 
deţ, întinderea, mijlocie a proprietăţilor cultivabile, re- 
partizate pe: categorii: de'mărimi precum şi venitul şi 
impozitul funciar pe hectar. Judeţele au fost: grupate 
după regiunile adoptate în Statistica agricolă, pentru 
ca lectorul:să poată pune în relaţiane mai cu înlesnire 
faptele, ce, s& desprind din acest tablou, eu datele co- 
prinse în capitolele precedente. a A 

* Prima categorie se compune din proprietăţile mai 
- mici de 10 hectare. Am văzut că: în termen mediu în- 
tinderea acestora este pentru ţaia întreagă de 3 ha. 
27 arii: Această medie devine de 3 ori mare în Do- 
brogea-; în' judeţele de *pe şesurile . Dunării ajunge la 
maxinium 4,5 ha. (Ialomiţa): mai redusă la munte) 
proprietatea mică scade Ja L,sa ha. în Muscel şi la 1.54 
ha. în Vaslui..Dat în realitate, precum am. mai sus, 
pământurile sunt; şi: mai îmbucătăţite de: cum le arată 
recensământul fiscal, în socotelile căruia. n'au intrat 
proprietarii copărtaşi (în indiviziune 1). 
Venitul. mediu. pe hectar, care, la, această categorie . 

„de proprietate, s'a' fixat pentru ţară întreagă la 37,95... 
- lei, variază dela un judeţ la altul. Aceste variaţiuni 

pot fi justificate, întru cât rentabilitatea pământului 
“depinde de o malţime de, factori: .situaţiunea, calita- 

S'ă ţinut seamă de către agenţii fiscului, când au eva- 
luat venitul funciar. Este chiar de regretat, că nu pu- 
tem înfâţişă, sub raportul acesta, mai multe amănunte; 
'aşă- de ex. o clasificare a. proprietăţilor 'după valoare 
„sân după calitatea pământului ar fi de un interes e- . 
minent. pentră studiile -agricole. 

* Districtele Dobrogei.se cotează cu veniturile “cele 
mai:slabe :'15—17 lei; pe șesurile Dunării, în Brăila | 
venitul este de: 27,0g.lei, pe' când în Romanați se urcă 
la. 43,23 şi în Ilfov de 40,20. Ca'toate acestea cota, fun- 
ciară cea mai ridicată. o întâlnim în jud. Muscel, unde 

N tea, modul de exploatare ete., factori de care-probabil 

„. s'arnotat că hectarul de pământ produce annal 49,a; lei 2).. 
“In judeţele celelalte din Carpaţii Munteniei, venitul: 

variază între 36.og.lei în Buzău şi 45,2g în Dâmboviţa; : 
“iar în Carpaţii Moldovei delă 29, lei în. Suceava, se 

„ “ridică la 48, în Putna. Pe: şesurile Siretului și Pru 
tului cotele sunt; mai scăzute decât pe şesurile Dunării: 
Dus 6i în jud. Botoşani, 36,3 în Roman, 41,g, în 'Tecuci.: 

Impozitul funciar se stabileşte în ţara, întreagă, per- 
“tru proprietățile mui mici de 10 hectare; la Ls lei. In 

„ Yaport, cu venitul. mijlociu, el r&prezintă 3,0300. Cum 
>. impozitul se calculează : .5 %/, asupra venitului. la pro- 

prietăţile mai mici de 10 hectare cultivate. în regie și .; 
“ la 61/29 la; cele arendate (astăzi pentru cele dintâi 

impozitul s'a 'redus la 41/0%/,), raportul de mai sus ne 
indică că, foarte puţine dintre proprietăţile mici sunt . 
arendate. Variaţiunea impozitului pe judeţe stă, fireşte, 
în. legătură cu bazele.de impunere, adică cu venitul 

Muscel la 2, lei, în Ilfov este de:2., lei: şi scade în 

cohstatat; în consecinţă funciarul se urcă în judeţul . 

“Botoşani la 1,2, lei, la Tulcea 0.ss şi la Constanţa O.p Iei. 
„A doua categorie prevăzută în tab. No. 20 coprinde 

- „proprietăţile: anijlocii dela, 10—50 ha. inclusiv. Supra- . 
„fața.lor, medie "s'a, stabilit pentru ţara întreagă la 
:19ug'ha. de proprietate, cu variaţiuni: accentuate dela, 
„un Judeţ la altul. Notăm extremele: 23,; ha. în Con- - 
stanța, 11, în Brăila. Venitul fanciar mijlociu 's'a - 
evaluat la 29, Iei,'la hectar pentru ţara întreagă, 
el însă se ridică până la 50, lei (tot în Muscel şi tot . 

  

4 pe 

(1) Pentru repartizarea proprietăţii mai mici de 10 ha 
„Yezi tabloul din notă la.pag. 57. | pc 

(2) Se va păreă desigur curios, ca “în Muscel, un judeţ unde agricultura nu este toemai desvoltată — în Special cul- . » tura cerealelor e restrânsă şi cu medii d6 producţiune siabe— vehitul funciar să fie așă de urcat; aceasta probabil este în legătură cu: fâptul că în“ socotelile. fiscului au intrat - şi ve-.! nitul livezilor de pruni sădite de cel: 
strucţiunile Comis, de 'recensământ). 
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puţin 5 ani. (Vezi iîn- 
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"rile categoriilor 

"de 2224 hectare de proprietate mare; pe urmă vine 

sdin- acelaş cauză); 49,6 (Romanați) ; 48,1 (Ilfov); cel: 

mai slab venit al âcestei categorii de proprietăţi se 
arată în jud: Suceava (10, lei) şi în Constanţa 14,7, 1.) 

Impozitul funciar este în mediu de 1, lei la un 

hectar, ceea ce în raport cu venitul luat de bază 're- 

prezintă 5,50%,; după lege, . proprietăţile rurale mai . 
mari de -ÎU ha., ce se exploatează. direct, sunt taxate 

cu 51/0], asupra-venitului, iar cele arendate cu 6!/+, 

Raportul de mai sus ne arată că şi în această cate- 

gorie' sunt puţine la număr proprietăţile arendate 1). 
- Joadeţele cele mai grevate de impozit sunt: Putna, 
Dâmboviţa, Prahova, Ilfovul şi Muscelul, unde la un 

hectar “se "plăteşte dela 2,2 până la 2, lei; în pri- 
vinţa celor patru judeţe: muntoase, ceia ce ridică cota, 
funciară, este desigur producţiunea livezilor de pruni, 

„care a intrat în socoteala venitului. In restul Moldovei 
şi Munteniei, media, impozitului este mai scăzută, tre- 
când adesea, sub 2 lei, dar.cea mai redusă cotă: se a- 
vată în':Dobrogea unde aproape n'ajunge nici la 1 leu. 

"Precând la, a treia categorie a proprietăţilor zpări- 
cele (dela 50 la 100 ha. inclusiv), constatăm câ întin- 
derea, medie ce revine de proprietar, pe ţara întreagă, 

- este de 69, ha. Extremele între care oscilează sunt: 
" 86,pg ha. în Prahova şi 55,5, în Dâmboviţa. Aceste: 

proprietăţi dau în termen mediu, după cum le arată 
fiscul, un venit de. 28,a7 lei, mai scăzut decât: venitu-, 

“precedente: Variaţiuni mari se sem- 
„nalează în această privinţă dela un judeţ la altul: iată 
de pildă Ilfoval, ande pământul dă un venit pe hectar 

“de DBugg lei, iată Dâmboviţa cu 5l,s, lei, Muscelul cu 
49,5 lei, Putna cu. 46,3, lei, şi iată Suceava unde pă- 
mântul. nu produce nici 7 lei pe hectar. In: Moldova, 
în genere, rentabilitatea, proprietăţilor de această ca- 
tegorie se arată mai scăzută decât în Muntenia, dar 
şi mai. scăzut este venitul funciar în Dobrogea; unde 

“media lui variază dela 15—18 lei. . - - 
"Ca tote că baza medie de impunere este mai redusă la, 

proprietăţile măricele, decât la cele mici, totuș impozitul 
funciar. dă în termen mediu o cotă mai urcată: 1 leu 

"71 bani pe hectar; aceasta din cauză că proprietăţile. 
- arendate sunt mai numeroase la această categorie de- 
cât la celelalte şi în consecinţă taxa de 61/.0%/, se. 
"aplică pe. o seară. ceva mai largă. In fruntea, judeţelor 
“mai impuse stă .Ilfovul cu 3,;g la hectar ; urmează apoi 
“Dâmboviţă, Musecslul, Buzăul, Prahova; în Moldova 
impozitul nu ajunge la 2 lei, în afară de Putna, (ex- 

- cepţional e jud. Suceava cu 39 bani pe hectar), pe şe- 
surile Dunărei cevă mai ridicat, iar în. Dobrogea se 
scuboară până la 84 bani. - * a 
„In a patra categorie, în care s'au grupat proprietă- 
ţile mari (dela 100 ha. în sus), suprâtaţa, medie atinge 

“de proprietate cifra de 908 hectare. Coloana aceasta: 
e interesantă, fiindcă desvăleşte părţile ţării unde la- 
tifundiile sunt -mai numeroase şi mai. mari, În capul. 

„districtelor stă în această privinţă Brăila 'cu o medie 

Ialomiţa cu-1 871 ha. şi Teleormanul cu 1 469 ha. După 
"cum se vede, proprietăţile - întinse se găsesc. mai cu 
seamă pe şesurile Dunării, care formează partea ţării 
cu agricultura desvoltată în cel mai înalt grad.'In 

„xândul al doilea st semnalează Moldova în părţile ei 
de deal şi câmp, unde de asemenea întâlnim latifundii în- 
semnate ; în Botoşani s'a notat media de1 345 ha., în Iași: . 
-1294, în Dorohoi 1196, în Covurlui 1185 ha. La 
mante mediile sunt mai mici, dar trebue ţinut seamă 
întru' câtva că aci au intrat în socoteală numai pă- 
mânturile cultivabile şi ştiut este că în regiunea mun- 

„ toasă, terenurile improprii culturii sunt foarte răspân- 
dite. In Gorj și Vâlcea; mediile acestei categori, de pro- . 
prictăţi. sunt mai reduse ca; în orice alt judeţ. . « 

  

(1) Nu se consideră ca arendare, după fise, darea. în ex- 
„ploatare a moșiei prin învoeli cu locuitorii, | E



„* Venitul mijlociu al proprietăţilo: mâri, aşă cum la || 
stabilit fiscul, este pentru ţara, întreagă, de 27 lei 05: 
bani la hectar, mai scăzut decât venitul mediu al ce- 

_".“Torlalte categorii de proprietăţi, precum s'a arătat mai 
„sus. Pe judeţe cifrele variază mult: cel mai ridicat 

este tot Ilfoval unde proprietatea mare arată că .pro- 
duce 40,72 lei, (în timp ce acea dela 50—100 ha. dă: 

„D8.ss h.) pe hectar; după Ilfov urmează Dâmboviţa“ 
39,2 lei, Doljul şi Romanați cu 35 lei, Vlaşea, Pra- | 
hova, etc. In Moldova, la coline și şes, venitul mediu 
la hectar variază între 21—25 lei, mai puţin ridicat 
decât la munte unde găsim între 98 “şi 31 lei. Cele 
mai slabe venituri se înregistrează în Dobrogea: 13—14 
lei pe hectar. - - , a a 

Impozitul funciar la proprietăţile mari are trei cote - 
„. diferite :'51/20/0 pentru moşiile căutate în regie, 61/30/ 

pentru moşiile date în'arendă de către proprietarii do- 
miciliaţi în ţară şi 130%/, pentru moşiile arendate sau 

„“exploatate, când proprietarii lor îşi an locuinţa, obici- 
.nuită în străinătate. a 

Din cauza deosebirei modulai de impunere, impozitul 
„funciar, -care se stabileşte în medie pe țara, întreagă 
la 1,-+ lei, reprezintă 6,;3%/0 din venitul net luat ca bază ; 
procentul acesta, dovedeşte că printre proprietăţile mari, * 
numărul moșiilor arendate este considerabil, dapă cum 
s'a dovedit în cifre într'un capitol anterior. Termenii 
extremi într«- cari variază impozitul funciar pe hectar. 
sunt: 2,s iei la Ilfov, unde am găsit venitul cel mai 
urcat (40,72 pe. hectar sau G,500/0) și Os. lei-la jude-: 

„ul Tulcea, unde proprietatea mare particulară aproape 
nu există, Intre judeţele mai tare impuse-se numără şi 
Dâmboviţa (2,ş, lei), Dolj (2,3), Prahova (2,22), Vlașca, 
'Peleorman, Buzău; în toate acestea impozitul funciar 
rece de 2 lei pe hectar. In Moldova, atât la şes, la 

„coline .cât şi la munte, darea funciară este mâi mică: 
maximum Î.9g în Putna, minimum 1,2ş în Fălciu ; aceasta 
din cauza, -evaluaţiunii inferioare a; venitului funciar 
la proprietăţile mari, care se arată că produc mai pu- 
ţin în această parte a ţării decât în celelalte, cu toate 
că Statistica agricolă dovedeşte că media recoltelor pe 
hectar este de .obiceiu superioară în districtele din re- 
giunea. Siretului şi Prutului. 

In ultimile trei coloane ale tabelei No. 20 s'a con- 
- centrat la un.loc întreaga proprietate cultivabilă, din 
fiecare judeţ şi s'a arătat cât este întinderea medie 
de proprietar, cât venitul mijlociu şi .cât impozitul 
funciar. la hectar. Întinderea medie de proprietar,. pe. 

--. ţara întreagă, revine la 7,7 ha., cu variaţiuni simţi- . 

7 

toare pe districte. Proprietatea se arată că se compune. - 
din loturi mai mari în Dobrogea, mai cu seamă în 

- jud. Constanţa, unde ajunge. la 22, ha. pe proprietar, 
în- timp ce în restul ţării, mai rar trece peste.10 ha. . 

* In genere proprietăţile sunt mai fragmentate la munte :. 
" “aşi în Mascel găsim. media de 3,5; pe şesurile Du- 

nării proprietatea mare fiind bine reprezintată, acest. 
“ termen se sanie, ca şi în părţile de deal din Moldova. 

Venitul funciar a fost evaluat pentru ţara întreagă 
la 31 Jei 56 bani: scăzut de tot în Dobrogea, ridicat 

„bine în grupa III și IV, sub mijlocie în Moldova. 
„Cât pentru impozitul fanciar, el se stabileşte în me- 

- ” diu, în România, la 1 leu 79 bani de hectar, cu tar-: 
-meni-extremi : Ilfov, unde ajunge la maximum 2, lei 
şi Constanţa ca minimum de 8 bani. Ma 

_Dapă recensământul fiscal venitul total impozabil al 
_ proprietăţii cultivabile se urcă în .anul. 1905 Ia cifra, 
- de 251.465,716 lei ; în această sumă nu intrau dome- 
miile Statului şi Coroanei, nici viile, dar .se coprindcă, 
venitul pășunilor. Notăm încă că recensământul fiscal 
are în vedere vânitul net al proprietăţii, dedus din 

__valoarea ei locativă, după ce se scade o zecime drept 
cheltueli de pază şi întreţinere. a] 

2   
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“* Ca un izvor de indicaţiuni folositoare şi interesante, . 
s'a întocmit,-fără pretenţiune de exactitate, tabela No. 21, 
(pg. 91) în care: luând de bază producţiunea agricolă din“ 
anul 1905,s'a evaluat valoarea brută a recoltelor obţinute 
in culturile anuale (fără păşuni) şi s'a calculat apoi. 

- cât valorează în' bani, producţiunea mijlocie a'unui 
hectar. Pentru a socoti această valoare s'a -avut în 

„vedere preţurile mijlocii de vânzare a produselor noas- 
tre agricole; aceste preţuri sau stabilit în cea, mai 

e ofi de către Bursa 
carealelor din Brăila şi Galaţi. 

Este de observat deci, că în valoarea brută ce s'a 
- dat produselor agricole, a intrat şi costul transportu- : 

„în. acest capitol; unde se vorbeşte de veniturile proprie-. 

lui lor dela. moșie până la, schelă. - 
Câteva amănunte, în analizarea cifrelor cuprinse în - 

acest tablou, sunt trebuincioase pentru lămurirea, fap- 
"telor. Notăm în prima linie că valoarea, păşunilor lip- 
seşte din socoteala, noastră, întrucât am avut în ve- 

"dere numai recolta plantelor cultivate anual; mai lip- 
_seşte încă, valoarea, -produselor obţinute din cultura 
altor pomi roditori decât prunii, precum şi: valoarea 
produselor animale ; de asemenea, n'a intrat în socoteală, 
valoarea paielor! și altor rămăşiţe pentru “care nu po- 
sedăm date.. - | A | | 

Intocmind tabloul No. 21, am: anticipat asupra, mâte- - 
viei care trebue să formeze obiectul părţii Il-a din 
studiul de faţă. Am crezut totuş că este interesant, 

tăţii cultivabile, să: înfăţișăm o estimaţiune aproxima- 
tivă a, valorilor ce produc culturile anuale ale României. 

Din cifrele puse în primele coloane se indică impor- 
tanţa ce au diferitele plante din punctul de vedere 
al întinderii ce 'ocupă; în primul rând stau cerealele 
care îmbrăţişează peste 82%/0 din suprafaţa, cultivată, 

“ iaz dintre cereale se disting grâul şi porumbul cu pro-. 
centele 'cale mai mari, însemnând fiecare din ele a- 

- proape o treime din pământul nostru de cultură. Ole- | 
„aginoasele şi textilele nu reprezintă nici 5/0, iar fâ- 
neţele deabiă ajung'la 9%/. . .: : | 

Recolta mijlocie la hectar .şi recolta totală, ce s'a, 
obţinut în anul 1905; se cuprind în coloanele 5 şi 6. 
Se ştie că acest an a înregistrat o producţiune bună, 
deasupra, anijlociei, la păioase, şi o recoltă mai slabă 

„la poramb şi mei.: În comparaţiune cu alţi ani, ne 
aflăm în fâţa unor: termeni normali, ceeace. face ca so- 

” cotelile noastre: asupra valoarei producţiunii : agricole 
„să poată fi considerate în limitele adevărului. Dă a- - 
semenea şi în privinţa preţurilor de vânzare, nu se 
poate zice că au fost. exagerate; numai porumbul S'a . 
vândut atunci cevă mai scump, din cauza, lipsei care 
se .simţiă în ţară, în urmă recoltei proaste. din 1904.: 

__ Considerând. coloana 8, constatăm că, după evalua- 
ţiunile făcute, valoarea brută a recoltelor obţinute din . 
culturile anuale însomează, pentru anul. 1905, 966 .. 
milioane lei. Dacă la aceasta am adăogă veniturile 
celor 1.250.000 hectară de păşune, pe'care să le soco- 
tim în medie câte 50 lei de hectar!), ajungem la 

_966+62,, milioane = 1.028, milioane lei. Prin urmare 
înti'un an cu o recoltă normală, valoarea brută a. 
producțiunii noastre agricole trece de un miliard lei. 

Apropiind cifrele de:rezultatele recensământului fis- - 
ca], pe care le-am analizat mai sus, vom căută să le 
completăm pe cât va fi cu putinţă. Am arătat că va- 
loarea, totală a venitului zzeț dat de proprietăţile .cul- 
tivabile se urcă la peste 251 milioane lei; pentru între- 

" girea; şi facilitarea: comparaţiunii vom adăogă la acea- 
stă sumă venitul moşiilor Statului şi Coroanei — circa, 
8 milioane—și venitul viilor—cirea 26 milioane, — şi 

1) De obicei se pun câte 1 vite mari pe hectar, pentru pă-: 
sunat. Preţul. păşunatului variază foarte mult dela-un judeţ 
la altul şi chiar dela o comună la altă comună, și mai coprinde 
de obicei pe lângă bani alte diferite munci. Admiţând o medie - 
de 120 lei de vită, credem a îi în marginile adevărului. - 

-
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atunci venitul net al proprietăţilor cultivabile se urcă 
la 285 milioane lei. Faţă deci.cu valoarea producţiu-. 
nei estimată mai sus la 1 miliard, venitul net repre- 
zintă aproximativ a patra parte, iau restul de trei pă- 
trimi sunt sarcinile economice şi financiare ce su-: 
portă exploataţiunea, agricolă: în care trebue să se 
coprindă şi partea de beneficii cuvenită exploatatoru- 
lui pentru munca : depusă, pentru rizicul la care. e 

. expus şi pentruv aptitudinile sale. RE Sa 
Dintre culturile ţării aceea care produce mai mult 

este grâul; în anul 1905 valoarea brută a recoltei de 
grâu s'a estimat la peste 417. milioane lei, reprezin- ă 
tând 43%, din valoarea totală; în al doilea rând vine. 

- porumbul cu 224 milioane sau 23%, ; fânețele dau 69 
milioane, orzul 63: milioane, viile 36 milioane. Dintre - 
oleaginoase s'a distins, în acel an, rapiţa, care a dat 
o recoltă superioară de o valoare de 37 milioane lei; . 
dintre leguminoase fasolea, dă peste 11 .milioane; pro- 
ducţiunea grădinăriilor de zarzavat s'a estimat la 14% -- 
milioane şi a livezilor de pruni la 16 -milioane. 
Ultima coloană din tabela No. 21 cuprinde calculul .| 
valoarei mijlocii a producţiunei brute ce dă un hectar 
cultivat cu diferite plante. La calcularea acestei va- 
lori: au: servit doi:termeni: producţiunea medie la hec- * 
tar şi preţul de mijloc cu care s'a vândut în porturi 
produsele. în anul 1905: "Diferitele observaţiuni și lă- 
muriri.ce le-am dat mai sns:cu privire la valoarea 
totală a produselor -se aplică şi când este vorba de ve- 
nitul brut al anui hectar. Dintre plantele principale, 
cultura, grâului 'se-arată” a fi cea mai rentabilă : 213,3; 
lei dă brut un hectar cultivat: cu grâu; secara. nu 

„ajunge la 150 lei, orzul aproape 120. lei, porumbul 
- 1l& lei, ovăzul. 90 lei; rapiţa, în acest an bun, a dat 
aproape 148 lei. Cartofii semănaţi în teren propriu 
produc până, la 300 lei pe hectar, fasolea, 62 lei: Plan- 

„tele industriale dau mai bine : sfecla de zahăr ajunge 2 

la, 379 lei, iar tutunul la 295 lei; giădinăriile aduc . 
un venit brut şi mai mare: 400—700 lei. Dela fânețe. 
nu se obţin decât 126 lei ;.viile produc în mediu (vechi: 
şi noi la un loc, în realitate deosibirea între ele este 

_mare) peste 400 lei, iar producţiunea, livezilor de pruni 
sa prețuit la 225 lei... o 

Este bine înţeles că socotelile acestea, sunt bazate _: 
- mult pe estimaţiuni; ele variază foarte mult dela un- 

an la altul precum şi dela un judeţ la alt judeţ. In 
- afară .de aceasta, spre a măsură adevărata rentabili- 
“tate a culturilor, ar trebui să cunoaştem şi suma chel-. . 
tuelilor de exploatare, care: scăzute din vesitul brut, | 

__ stabilit mai sus, ne-ar-da valoarea producţiunii neto 
“a. hectarului de-pământ. Apreciarea cheltaelilor de ex- 
ploatare. este. grea.şi,complexă, încât, spre anu ajunge 
la, cifre contestabile, preferim: să-lăsăm această ces-.-| 
-tiune “interesantă -pe seama. "persoanelor mai cunoscă- 

" 4oare şi mai competinte în gospodăria agricolă. Ter- 
menii ce-i înfăţișăm vor puteă servi, credem, numai ca |. 
indicaţiuni utile, fără pretenţiunea exactităţii absolute. - 
“Cu această rezervă trebue primită şi socoteala ve- | 

nitului brat al unui hectar cultivăt în România, care - 
în mijlocie generală, s'a stabilit la. 157 lei 63 bani, . 
fără a ave în vedere locurile de păşune. Dacă .am 

- 4ine seamă şi de imaşuri, venitul brat s'ar reduce “a- : - 
tunci la, 140 lei pe hectar. Apropiind această ţifră de” 

„de venitul ef, evaluat de recensământul fiscal Ja 31 = 
lei 56 bani!), se poate deduce că cheltuelile de exploa- : 
tare, împreună cu beneficiile muncii cuvenite exploata- 
“torului, reprezintă la noi cârca 108 lei 50 bani la hec- 
tar. In proporţii aceste cifre. ne: demonstră, că la un 
hectar de pământ cultivat, din 100 lei venit brut, suma 

| „de -77 lei 50 bani este întrebuințată pentru cheltuelile, . 

- 1) Dacă am adăogă. 10 la %, scăzuţi de fise “pentru. chel- 
tueli de pază şi întreţinere, venitul "net sar -sui la: 34 lei. | 
71 bani. 

„ar 
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de exploatare, iar vestnl'de 22 lei150 bani reprezintă 
„venitul net, Acest raport “între. venitul brut şi chel- 
tuelile de exploatare, dedus-'dint!oifrele noastre” esti- 
„mative, se apropie mult de relaţiunile stabilite de cei 
mai distinși teoreticiani ai-economiei rurale. Aşă de 
pilăă, Von der Goltz în lucrarea sa. „Handhuch “der 
landwirtschaftlichen Betriebslehre“ arată că cheltue= 
lile de exploatare reprezintă în terenurile cultivate 
800/, din venitul, brut 1). Cu:toată, aceasta apropiere 

„de termeni, care .confirmă veracitatea socotelilor făcute 
mai.sus; este bine înţeles că, cifra de 108 lei 50 bani, 
în care se totalizează cheltuelile de exploatare şi renta 
unui: hectar, exprimă numâi?oimediet'generală, coefi- 
cientul d& exploatare ca şi venitul net văriând foarte . 
mult dela o cultură la 'alta, rprecum şi: între diferi- - 
tele feluri de exploataţiuni : mare, mică sau mijlocie 2). 

„Dacă venitul net al pământului de cultură se ridică 
în România la 31 lei 56 bani, atunci adoptând pentru 

-"fructificare un procent de. 5%/,,; se poate evaluă capita- - - 
„al funciar total al pământului “rural la 5 miliarde . 
lei 3), Uh hectar av veni că valorează 631 lei 20 bani. 
„Această, cifră nu corespunde ds loc cu prețul de 

vânzare 'ce “se plăteşte la noi pentru pământ. Deşi 
nu posedăm o statistică -complectă şi amănunţită în. 

“această privinţă, totuşi: ne:vom încercă să elucidăm 
„această 'cestiune plină de. interes, servindu-ne de cele .. 

mai bune isvoare ce se află, - SN 
După cercetările făcute, sau constatat trei surse cu 

un carăâcter oficial, în care se. poate găsi evaluaţiunea, 
valoarei venale a pământului: de cultură; Cităm aceste 
surse : în prima linie sunt - preţurile obţinute la lici- . 
taţiunile “pentru vânzarea, bunurilor stațului în corp - 
întreg, sau în loturi, precum şi preţurile 'fixate prin - 
„legea tarifară din 3 Aprilie 1892 în privinţa moșiilor i | 
Statului care se vând în loturi mici. .. -.-. 

Ca o a doua sursă se poate consideră fabelele. de es- 
- timaţie făcute de către Creditul funciar; rural. asupra, N 
„.moşiilor hipotecate. Datele ce le vom enunţă sunt scoase: . 
din publicaţiunile acestei instituţiuni şi. sunt cu atât. 
mai interesante cu cât ele se referă la două epoci. 
depărtate :.-media anilor 1873—77. şi media; anilor 

- 1898-- 97. 
- In fine, cu ajutorul datelor culese la, investigaţiu- 
nea făcută de Serviciul statisticei generale în anul'1905, 
sa putut întocmi un tablou de proprietăţile scoase în: 

„vânzare prin licitaţiune publică, la Tribunale, în anii - 
1902; 1908 şi 1904, cu indicaţiunea, întinderii lor, a 
“felului pământurilor, dacă sunt moşii, terenuri mici de 
„cultură sau vii, precum şi a preţului pe hectar ce s'a * 

a - , î. . 

1) Op. cit. ed. 3, pag. 69. . a 
2) Cu ajutorul termenilor înscrişi îri tabela No. 21. şi a- 

“vând în .vedere -că în'ahul 1905, în statistica agricolă s'a făcut 
„deosebirea între producţiunea marilor şi a micilor agricul- 
tori, s'ar puteă caleulă, deşi nu toemai- exact, dar numai spre 
o indicaţiune comparativă a relaţiunilor, cât este venitul 
brut pe hectar, dela' marea cultură și câţ, la cea mică. Așă- 
de ex. la grâu marele agricultor a' obţinut o medie de 20, 

-Nl. la ha., pe când cel "mic cu 20% mai puţin, numai 16 bl. 
- Admiţând chiar că preţul grâului ar'fi deopotrivă la pro: 
* duetele celor mari și-celor mici (în realitate grânele micilor 

cultivatori -sunt totdeauna preţuite mai jos), hectarul cultivat 
- cu grâu de marele agricultor. dă în termen mediu un venit 

brut de 231 lei 70 bani, iar mniculagricultor nu scoate decât” 
193 lei 84.bani. 'La porumb deosebirea este şi mai pronun- 
ţată : 147 lei 83 banila cel mare,:104 lei 80 bani la cel mic; 

-la orz, 136 lei 88 bani la marele, 115 lei 09 bani la micul: " 

-cultivator ; la ovăz, 107 lei 86 bani la marele,:82 lei 66 banul 
“la-cel.mie, i - 

3) D-l D. Neniţescu în lucrarea sa «Sarcinile proprietăţii - 
_rurale» sâcoteă tot la 5% dobânda remuneratorie a capitalului 

funciar şi -estimă valoarea venală a proprietăţii agricole 
““la 4%. miliarde lei (cinci miliarde” cu păduri). Autorul însă: 

aveă-în vedere venitul funciar de pe anul 1900, tare eră in- 
-- ferior celui constatat în 1905 şi atribuiă proprietăţii agricole 

„o suprafaţă 'numai de 6978596 hectare (afară de vii și livezi 

“de pruni. Vezi.pag. 101). : e



96 

) 

  

A ga aaa a a 
obţinut: la aceste vânzări publice. Este lămurit că aci 

se coprind numai pământurile vândute la, licitaţiune 
pentru unul din motivele următoare prevăzute: de lege: 
pentru urmărire de către debitori hipotecari sau chi- 
rografari, pentru ieşire din indiviziune, avere dotală 
sau avere a minorilor. | 
„Am grupat în tabela No. 22 preţurile mijlocii, ce 

Sau obținut la un hectar, din diferitele vânzări făcute . 
de către Stat dela 1868 încoace, fie în scopul'de a 
înstrăină moşiile sale pentru acoperirea împrumutu- 

„rilor şi deficitelor produse în tezaurul public, (legea din 
31 Martie 1868, legea din 1875), fie în scopul de a îm- 
proprietări pe sătenii fără pământ conform legilor din 
1881 -şi 1889 şi altor legi modificătoare. Datele conţi- 
nute în această tabelă au fost extrase 'din publicaţiu- | 

„nile făcute în anul 1906 de Serviciul fonciar şi al pro- 
prietăţii din Ministerul Domeniilor; ele privesc, după 
cum se vede, aproape întreg sistemul practicat de Stat 
sub acest raport în ultimii 38 de ani. Pentru facili-   

“STATISTICA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI. 

nea preţurilor, “ţinând seamă și de caracterul legilor 
de vânzare, am deosebit trei categorii de moşii: 

1. Moşiile vândute în corp întreg, pe baza legilor 
din 1868, 1873, 1875 şi din 12 Aprilie 1881,-care au- 
torizau vânzarea. moșiilor statului, ale căror fonduri și 
venituri erau afectate la plata dobânzilor și amortis- 
mentelor la împrumuturile Oppenheim şi domenial, bi- 
letele hipotecare, etc; Sau vândut; în -corp întreg sau 
în loturi după legea din urmă, moșiile cu 0 arendă 
mai mică. de 20 000 lei; şi care nuaâuo suprafață mai 
mare de 1 000 hectare. Vânzarea moşiilor. în loturi se 
făceă prin adjudecare, iar adjudecarea nu se confirmă, 

„dacă preţul nu - eră echivalent cu arenda medie a 3 
perioade înraulţită cu 15; (plus valoarea pădurii). Mo- 

„ şiile situate împrejurul oraşelor se vindeau în loturi 

Pi
 

de 4, 6 şi 8 hectare locuitorilor mărginaşi. Preţul lo- 
tarilor se fixă după chiria anuală ce plătiau atunci 
plugarii mărginaşi,. înmulţind această chirie cu 15. In 

imii faci tabela noastră vânzările acestea în loturi nu s'au mai 
„tatea înțelegerii şi posibilitatea de-a urmări variaţiu- .| trecut, fiind de minimă importanță ?). 

Preţul vânzării moșiilor, statului în corp întreg, în loturi mari. 
pi şi pe judeţ dela'1868—1906. - 5 

„+ + Prix de vente, par hectare; des terres de PEtat, qui ont ât€ aliences depuis 1868—1906' 
TABELA No. 22... pa - Ia Mă ae Ea 

și loturi mici,- pe hectar. 

Cc. 

      
  

  

  

    

  

  

          
  

          
      

            

  

    
     

   

  

   

                                                  
  

ziila vân . - Moşiile vândute Moşii vândute în loturi mici conform legii din: - p pi, | E Sa Morile vândute în corp întreg în loturi mări de do şi „7 Aprilie 1889 şi ulterioarele între anii 1859—1906, | a = 25 ha între 1588 şi 189% 7 Terres vendues en petits lols 
i (Leg. 7 Apr, 1889) 7 ? = 

_ - “o „| ' Zerres vendues en Preţul după legea tarifară Totalul” vânzărilor dela 1889—1906 | | . | grands lots: * din 1892 Total des ventes depuis 1889—1906 
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„.. Coloana întâia din tabela noastră cuprinde preţurile 
mijlocii -ce s'au obţinut la vânzările prin licitaţiune ale 
moșiilor date în corp întreg dela 1868'la 1873. Media 
pe hectar în ţara întreagă s'a fixat atunci la 307 lei 
72 bani, mai ridicată în Oltenia și mai scăzută în Mol- 
dova. Cel mai mare preţ, s'a înregistrat 'în Dolj: 816 . 
lei 21 bani; în Muntenia-Mare preţurile au variat în- 
tre 636 lei 48 bani în Ilfov şi 100 lei numai în Ia- . 
lomiţa,; în. Moldova preţul mediu s'a, stabilit la 200 lei, - 
cu variaţiuni între maximum 312, (Putna) şi mini- 
mum 141,0 .(Fălciu). Suprafaţa 'moşiilor vândute în 
această, epocă a fost de 74634 ha,, iar preţul total s'a, 
ridicat la aproape 23 milioane lei. i 

In epoca următoare. 1873—75: s'au vândut numai 
625 ha. cu 9214319 lei, ceia ce a dat un preţ mijlociu 

„de 342 'lei 76 bani pe hectar; moşiile vândute făceau 
parte din 10 judeţe, iar preţul cel mai mare s'a dat 
în Dâmboviţa: 436 lei 52 bani pe hevtar. - : | 
"Im baza, legii din 1875 s'au vândut pentru: acoperi- 
rea rentei a Statului o suprafață de 16944 ha. cu 
preţul de: 4 805 000, ceia, ce însemnează un preţ. mij- 
lociu de 283 lei 62 bani. Vânzările au fost mai ridi- 

în jud. Covurlui (585 lei ha.), pe când în Argeș şi Ia- 
lomiţa, n'au atins nici 120 lei. 

Mai numeroase însă au fost vânzările de moşii în 
corp întreg făcute în baza legii din 1881, între anii. 
1881 şi 1889, dată la care s'a oprit înstrăinarea mo- 

“şiilor Statului în afară de loturi. După legea din 1881 
- Sau vândat cu licitaţiune la săteni 8228 ha. cu 

2 824 862 lei, adică în termen- mediu 343 lei 32 bani 
pe un hectar; iar la; alte persoane s'au vândut 61 095 

cate în jud. Prahova, şi: Ilfov (638 şi 570 lei hectarul), 

hectare cu 14556 000 lei, ceia ce însemnează un pret, . 
mijlocin de 305 lei 62 bani pe hectar. Deosebirea ne- 
fiind mare, în tabela noastră s'au întrunit vânzările şi 
media, obținută pe ţava întreagă s'a. stabilit la 368 lei. 
Asemenea, vânzări au avut loc în toate judeţele de. 
dincoace de Dunăre afară de Tutova şi Brăila. Preţu- 
rile cele mai mari s'au plătit de astădată în Munte- 
nia-Mare, unde valoarea pământului ajunge la mijlocia 
de 400 lei, cu variaţiune dela 622 lei în Ilfov, 565 

lei în Dâmboviţa. şi 192 lei în Olt. In Oltenia pre- 

ţurile s'au ridicat la, 536 lei în Mehedinţi şi 380 lei 

în Romanați. In Moldova nu s'a suit așă de mult; 

dacă mijlocia s'a putut evaluă -la 282 lei 65, -este gra- 

ţie vânzărilor din jud. Neamţu, (unde s'a obţinut 431 
lei probabil din cauza pădurilor), din Putna, şi Ro- 
man ; dar tot aci găsim în jnd. Suceava preţul de 70 
lei pe hectar oferit în 1583 la licitaţiunea, - moşiei 

'Prestiana (Bucovina). Am notat anume acest caz, fi- 

indcă el ne-a dat:termenul cel mai scăzut din tabela 

noastră, .: ” - 

Recapitalând acum vânzările moșiilor. în corp întreg. 

„şi urmărind prâţurile medii .în succesiunea anilor pe 

care i-am avut în vedere, constatăm că —în afară de: 

epoca, 1875—81 când 'de altminteri san făcut în- 

străinări puţine — preţurile. au avut tendința pronun- 

* 4ată de a creşte. Pornind cu media generală dela 308 
între anii 18683—73, ajunge la 343 şi apoi către 1889 

- se ridică la 363 „lei, ceia ce reprezintă o creștere de 

20 la suta întrun interval de 20 de ani. 

Dar această, sporire a, valoarei venale a pământului 

„se manifestă mai cu seamă ri . r 

2. A doua categorie -de înstrăinări facute de. Stat . 

între anii 1889 şi 1896, la. moşiile vândute în loturi 

mari de 25 şi-de 10 hectare. Vânzarea, acestor loturi, 

prevăzută. prin legea din 1889, se făceă prin licitaţiune 

publică 'la locuitorii cultivatori de pământ. Loturile -: 

se formau din a. patra parte.a moşiei scoase în vân- 

zare, restul de 3 pătrimi fiind rezervate pentru lotu- 

"mile mici. Asemenea înstrăinări, care au durat până 

“în 1896; “când sau oprit, an îmbrățișat în total- 

"1501 loturi ca o suprafaţă de 20 360 hectare, iar va-, 

nicăieri mai jos de 350 lei. 

  

loarea obţinută s'a ridicat la aproape Lt milioane: 
lei, adică 686 lei pe un “hectar. Mai în urmă, prin le- 
gea din Martie 1899, s'a redus preţul acelor loturi mari, 
pentru care în înfierbinţeala concurenței şi în dorința 
de a deveni proprietari, sătenii dăduse prețuri exorbi- 
tante şi anume la acelea care treceau peste 1000 lei 
hectarul, s'a, scăzut. la ' această limită. Cu această re- 
ducţiune, care s'a aplicat mai cu seamă în Dolj şi Ro- 
manaţi; unde preţul licitaţiunilor ajunsese la, 1500—1600 
lei hectarul, prețul mediu al moşiilor vândute în loturi 
mari se fixează la 650 lei 4l bani. - 

Cifrele înscrise pe judeţe ne demonstră mai bine cât 
de mult se ridicase preţul vânzării, pe acel timp când 

„se făceă înstrăinarea, bunurilor Statului prin licitaţiune 
publică. Aci găsim medii pe judeţ de 1000 lei hectarul, 
cum e cazul în Muscel și Dolj, de 900 şi 700 lei ca în: 
Roman, Romanați, Teleorman, Dâmboviţa și Ilfov, şi 

Unde ar fi ajuns'preţul pământului vândut în ase- 
menea condițiuni, dacă nu intervenia legea din 189, 
care a, prohibit vânzarea. moșiilor în loturi .maii? 

3. A treia, categorie prevăzută în tabela noastră 
priveşte moșiile vândute în loturi mici de 5 hectare 
conform legilor din 1889, 1892 şi altele următoare.. 

„Legea din 1889 provedeă ca vânzurea unor asemenea 
_ loturi să: se facă: fără licităţie, iar pretul să se fixeze 
lnându-se drept bază, pentru valoarea totală a moşiei, 

arenda, periodului curent (sari în caz de nearendare, 
a ultimului period). înmulțită cu 20, fără ca nici în un 
caz arenda să fie calculată mai puţin de 10 lei hec- 

tarul, cecace însemnează că minimum valoarei lotului 

eră de 200 lei pe hectar. Prin legea din '3 Aprilie 
1892 această dispoziţitne a, fost radical modificati ; în 

- locul unei estimaţiuii pe bază de arendă, legiuitorul. . 

“a stabilit un tarif de preţuri pentru pământurile din 

fiecare judeţ pe care le-a împărțit în regiune de munte 

şi regiune de câmp, şi apoi la fiece regiune sau deo- 

sebit 3 calităţi; dintre acestea calitatea a treia cu un 

preţ unic de 100 lei, a, fost atribuită terenurilor impro- 

pri culturii, neputând servi decât pentru islazuri slabe. 

După cum vedem din cele expuse de mai sus, pre- 
ţurile înscrise în această categorie, nu mai reprezintă 

valoarea rezultată Ia licitaţiune. Ne aflăm în faţa unui. 

“sistem special de înstrăinare, pe care la aplicat Statul 

român. în scopul de a împroprietări pe ţâranii lipsiţi 

de pământ şi a continuă astfel opera legiuitorului de 

la 1864, spre crearea unei clase de agricultori mici şi 

stabili pe. locul.ce-l dobândiau. o | 
Dacă am înscris în tabela noastră, alăturea cu va- 

lorile: obţinute la, licitaţiani, preţurile tarifare, fixate 

prin: legea, din 1892, este ca să completăm această ma- 

terie a înstrăinărilor făcute de Stat. Va fi, cred, util de - 

reţinut termenii generali, care s'au obţinut, ca medie 

aritmetică, la, valorile loturilor mici estimate de Stat: 

la, calitatea I, la câmp, media generală a ţării este de. 

411 lei, variând între maximum 600 lei hectarul, adop-. 

tat pentru jud. Ilfov şi Prahova, unde pământul este 

de obicei foarte scump şi. între minimum :800 lei sta- 

bilit “pentru districtele cu "pământuri mai slabe şi 

“mai eftine. La calitatea II, tot din moşiile de câmp, . - 
preţul mijlociu pe ţara întreagă 1) .s'a, fixat la 300 lei, 

cu: măâximum de 450 în jud. Ilfov şi Prahova şi mini- 

mum 200 lei în câteva judeţe din Moldova. | | 

La munte preţurile sunt, bine înțeles, mai scăzute. 

Calitatea I a fost- evaluată - între 250 şi 400 lei și a 

“II-a între 150—300 lei. hectarul. ” 

In ambele regiuni, preţurile au fost în general mai 

arcate în Muntenia-Mare şi în Oltenia decât în Mol- 

-dova,. | Me 

  

1) Peste tot locul, la vânzările făcute de Stat, în corp în- 

treg și în loturi, înțelegem că e “vorba. de partea ţării de 

- dincoace de Dunăre, adică fără Dobrogea. 

, 

e
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Spre a putea calculă adevăratele preţuri mijlocii, ob: ful legii care tindeâ să înlesnească în toate chipurile ţinute din vânzarea loturilor: mici de diferitele calități. împroprietăririle sâtenilor. | şi din regiunile muntoase și de 'câmp,. s'a. indicat pe O comparaţiune mai Justă,” care să-ne: deă, măsura, fiecare judeţ suprafaţa ce a vândut Statul în condi- de a urmări în ultimii anii mersul valoarei venale a țiunile expuse, precum și preţul ce a rezultat în total. pământului în România, se poate face cu datele. din Este interesant de constatat că în'timp de 17 ani— tabela No. 23... - | a dela 1889 la 1906 — s'au vândut; 526 233 hectare la Datele: conţinute în această tabelă sunt extrase din- "105 165 l6cuitori săteni, iar valoarea vânzărilor sa urcat |. tr'o investigaţiane întreprinsă în anul 1905, în scopul la suma, de aproape 189 milioane lei. Preţul mijlociu. | de a determină numărul şi întinderea moșiilor ce s'au ce revine pe hectar, din înstrăinările de această na-, vândut la Tribunale la licitaţie publică, precum şi pre- . tură, este pentru ţara. întreagă de 358 lei Sl bani. Ma. : țurile obţinute la asemenea, vânzări. Pentru întocmirea, „ ximum de 552 lei s'a înregistrat în jud. Ifov, minimum: .| acestei statistici s'au extras din registrele dela, grefele de 245 lei, în jud. Covurlui. Preţul mediu de 359 lei |. tutulor Tribunalelor dia țară, în mod zominal şi cu toate coincide aproape exact cu media vânzărilor de moşii amănuntele trebuitoare spre a garantă exactitatea da- „în corp întreg făcute între anii 1881—89. Repetăm însă, . telor, informaţiuni asupra. tutulor cazurilor de vânzare” "că la acestea din urm. -eră vorba despre preţuri re- de proprietăți rurale imobiliare, fie aceste vânzări si- zultate prin concurenţă, la licitaţiuni publice, unde se lite după urmărirea creditorilor, fie ele benevole -pentiu. „Yindeau moşii “mari, pe când la vânzările în loturi mici ieşire din indiviziune, avere de minori, avere dotală. avem a face cu o estimaţiune oficială, bazată pe tari- . . 

„ Valoarea venală, în lei, a unui hectar de pământ după prețurile obținute la licitaţiile publice, la i | e Tribunale, în -anii.1902, 1903 şi 1904 Ne | „ Valeur-venale de la terre, par hectare, en francs, d'apres les prix obienus aux ventes publiques TABELA _No. 2. | ___ | | _ __ _ ____         
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„„ Aceste date, culese dela 'Triburale, au fost verificate 
şi concentrate la, serviciul 'central de statistică si din 

„ tabelele întocmite s'au scos ţifrele ce le înfăţişăm acum 
şi care reprezintă prețurile medii la hectar cu care 
Sau vândut la licitaţie, în anii 1902, 1903 și 1904, 
pământurile rurale scoase în vânzare pentru vr'unul din 
motivele invocate mai sus. Inainte de a examină tabela 
No. 23, vom prezintă câteva ţifre absolute, demne 
de interes; - at 

In raport cu scopul cercetărilor și: pentru a clarifică - 
rezultatele, pământurile vândate au fost împărţite în 
3 categorii: moşii, terenuri mici de cultură şi vii. O 
a patra rubrică privea vânzările de clădiri sau de lo- 
curi de casă, situate în comunele rurale, dar această 
categorie nu interesează! obiectul nostru. | 

„___ Dim _recapitulaţiunea datelor. pe ţara întreagă (in-.. . 
clusiv Dobrogea), reiese că în cei. 3 ani menţionaţi s'au 
vândut prin licitaţie publică . 185 moşii şi anume: 66 
în 1902, 58 în 1903 şi G1 în 1904; avem o medie de 62 
"moșii vândute pe an 1). Suprafaţa totală a celor 185. 

- moşii vândute eră de 155 000 hectare, din care 114 000 
arabile şi 41.000 hectare acoperite cn pădure; în ter- 

din care 38 000 arabile şi restul pădure. 
Preţul obţinut din vânzarea tutulor acestor moșii s'a, 

“urcat la suma de 47 869 000 .lei, ceeace însemnează că 
în mijlociu zzoșiile alienate pe această cale reprezintă 
anual o valoare de -aprozimativ..16 milioane lei. 
“Prețul mediu pe hectar s'a stabilit, după cum se vede 

„men mediu sa vândut câte'.51700 hectare pământ. . 

şi în tabela, No. 23, la 808 Zei, un preţ, infericr celui . 
obţinut dela vânzarea, moşiilor în corp întreg între 
1881—89, când se 'ridicase la. 363 lei hectarul. -: 

Terenurile mici de cultură, vândute la 'Tribunale, în 
anii 1902—1904, au fost 'în număr .de 448 (câte 149 
pe an, în medie); ele coprindeau o' suprafaţă de 4357 - 

"hectare şi reprezintau o valoare de 1 650 000 lei. Pe 
au: din asemenea terenuri s'au vândut câte 1452 ha. 
pentru 551 000 lei, iar preţul mijlociu obţinut a fost 

"mai scump, bine înţeles, decât acela rezultat la vân-. 
zarea moșiilor: 379 lei pe hectar, un preţ ce se apropie - 

„de media socotită la îustrăinarea loturilor mici (859 lei). 
“Cât despre a treia categorie, statistica a înregistrat 
„vânzarea a 148 vii de o suprafaţă de 665 ha., de pe. 
care sa luat 476 mii lei. Neapărat că pentru acest - 
fel de pământ, din ce în ce mai căutat în vederea re- 
constituirii viilor, s'a obţinut un preţ.mai mare decât 
pentru celelalte pământuri. Preţul mediu pe hectar a. 
fost în 1902 de 739 lei, și în anii următori a scăzut 
la. 700 şi la, 688, așă că media trienală este de 716 lei. 

Motivul scoaterii în'-vânzare a imobilelor rurale, prin .: 
licitaţie publică, este 90% urmărirea de către creditori, 
cazurile cu alte. motive . Sunt: rare și fără multă în-. 
semnătate. . 

... ”. i a IE ă . .* . . ” 

Repartiția unor asemenea vânzări, pe diviziunile geo- . 
grafice ale ţării, “prezintă câteva. particularităţi. Luând 
de bază termenii mijlocii, am constatat că moşiile scoase 
în vânzare la licitaţie au fost mai. numeroase în Mun- 
tenia: aci s'au vândut. câte 32 moşii pe an, în Moldova | 
„câte 19, în Oltenia câte:9 şi în Dobrogea 1; însă, mo- 
șiile din Moldova, deşi. puţine la număr, au avut. o su: 
prafaţă, mai mare decât cele din Muntenia: 24 000 hec-: 
tare acolo, 23 000 ha. dincoace; rerenul arabil eră mai 
întins în Muntenia decât; în “Moldova, unde. suprafaţa 
împădurită eră mâi mare. Totuși, ca preţ, moşiile din 
Muntenia, şi. Oltenia. s'au vândut mai scump: 392 lei | 
şi 308 lei în termen: mediu, pe când în Moldova nu s'a 
obţinut decât 231 lei pe hectar, maximum de 299 fiind 
atins în 1904, atunci când în părţile celelalte ale ţării 
ajunsese la 458 lei hectarul.. - i 

1) La alegerea anilor s'a avut în vedere: 1) o epocă recentă, 

2) o perioadă, ca să zicem astfel, normală, la 3ani după criza: 

„ economică şi financiară din 1899, când relele provocate de.: 

acea criză'se mai calmase. - 

“ medii: 136, 338, 224; ) 
" Jaşi 191, 263, 256; în Roman 256, 414, 368; în Vaslui   

Revenind la datele înscrise în tabela No.:23, care 
conţine numai preţurile mijlocii pe hectar rezultate la 
vânzările de imobile rurale prin licitaţiune pâblică, 
vom observă dela început progresiunea preţurilor dela 
moşii, dela un an la altul. Astfel, dacă în 1902 media 
generală a ţării s'a stabilit la 260 lei, ca a ceescut în 
«anii următori la 290 și apoi la, 369 lei. SA comparăm 
aceste ţitre cu datele anterioare. Faţă cu preţurile ob- 
ținute de Stat, la moșiile vândute în corp întreg, între 

“ anii 1881-—-89, valoarea dobândită în 1902 este infe- 
rioară, ea tinde însă să ajungă la acelaş nivel, ceeace 
“se și întâmplă în 1904. Iar faţă cu preţurile moşiilor - 
date în loturi mari, valorile din urmă sunt pe jamă.- 
tate mai mici, ceeace se explică prin motivele expuse - 
mai sus cu privire la concurenţa aprinsă ce a domnit, 
la licitaţie, între numeroșii doritori de a, se vedea pro- 
prietari pe asemenea l9turi. 

O comparaţiune utilă mai este şi aceia cn cvaluă- 
rile făcute de Creditul fanciâr rural la. moșiile hipo- 

- tecate. Media aritmetică generală a ţării— socotită după 
publicaţiunile acestei _instituţiuni—se fixează în peri- 
oada 1873—77 la 222 lei hectarul; acest preţ este cu" 
mult mai mic decât acela, dobândit. de Stat în aceiaş 
epocă la, vânzările de moşii în corp întreg. După 20 ani, 
în perioada, 1893—97, estimaţiunea, Creditului funciar . - 
ridică media, generală, la 366 lei, apropiind-o atât de 
țifra, vânzărilor de moşii ale Statulai între 1881—89 cât. 

vândute prin 'Pribunale în anul 1904. 
In linii mari, iată cum se formează gradaţiunea va- 

loarei pe hectar a pământurilor de moşie din România, 
vândute dela, 1868 încoace: între anii 1865—81 : 308, 
343, 284, (media la Stat 319 lei, la Creditul rural 292 lei); 
dela 1881 încoace: 363; după criza economică din 1899 
preţurile, bine înțeles, au trebuit să scadă, aşă că în 
1902 găsim 960 lei, ele se urcă apoi la 290) și 369 
(media după 'Tribunale pentru epoca 1902—1904, 308 
lei, iar după Credit pentru epoca anterioară crizei, 

“şi d preţul mijlociu obţinat la licitaţiunile moșiilor. 

„este de 366 lei). Progresiunea valoarei venale a pă- 
mântului. apare: în mod invederat, cu toate oscilaţiunile 
temporale, dar justificate, ce se manifestă în perioadele 
critice. . N | N 

Când urmărim pe judeţe mersul preţurilor pe hectar, 
reese aceeaşi notă progresivă, cu mici sinuozităţi în | 
anii de criză, dar cu tendinţa în general spre ur- 
care. Progresiunea însă nu e la fel peste tot locul: sunt 
districte în cari valoarea pământului s'a, urcat -cu un 

- coeficient extraordinar de mare, sunt altele în care gra- 
daţiunea e mai lentă, mai normală, după cum mai sunt 
altele în care preţul pământului se arată a, fi scăzut. Spre 
uşurinţa, cercetărilor: îndemnăm pe cititor să : compare 
preţurile din. coloana întâi ale tab..No. 22 (moşiile 

. vândute de Stat în corp întreg dela 1868—73) cu es- 
„timaţiunea Creditului -rural (media 1893—97) şi cu 
preţurile medii de pe anii 1902—1904 (moşiile parti- 

- culare vândute la, licitaţie publică) din tab. No. 23. 
Iată ce constatăm din această comparaţiune: în Mol- 

-dova, cu excepţiune de jud. Bacău, preţurile s'au urcat 
în toate districtele, aşă în Dorohoi găsim următoarele . 

în Botoşani 167, 308, 265; în 

187, 319, 337; în Tutova 188, 298, 231; în Putna 312, 
377 la: 'Tribunale nu s'a făcut nici o vânzare de moşii); 
în Covurlui 198, 264 (idem), ete.,-iar 'la Bacău 279, 
333, 147 (această din urmă medie. e scăzută din cauza, 
vânzărilor din 1903 de moşii acoperite cu păduri în su- 

" prafeţe întinse, la; cari nu s'au oferit decât; preţuri mici). 
În total media Moldovei a variat astfel: 201 lei între | 
1868—73, 283 între 1881-—89, 328 între -1893—97: 

„ (după credit) şi 231 între 1902—1904 (după tribunale) 
iar în 1904 s'a urcat la 299 lei hectarul. 

„In Oltenia, valoarea venală a pământului se arată 
a fi scăzut; în timpul din urmă faţă cu preţurile în- |
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registrate la vânzarea moşiilor Statului. Aşă în Dolj 
„dela 816 lei între 1868—73, un preţ exorbitant, scade 
la 347 lei între 1881- -89, se urcă la, 421 în evaluaţiu- 
nea Creditului pe anii 1893—1897 şi rămâne la ace- 
laş preţ, 425 lei, în anii 1902—1904; în Romanați pre- 
urile se succed astfel: 474, 380, 493, 464; la munte 
variaţiunea e mai pronunţată, în Mehedinţi notăm: 

„518, 536, 317, 9219; în Gorj: 194, 219, 238, 67; în 
Vâlcea: 307, 261, 421, 495. Media, districtelor de peste. 
Olt începe dela, 409, scade la 335 în-perioade 1881 —89, 

„se suie Iarăşi la 389 în estimaţianea Creditului fun- 
ciar rural, iar media vânzărilor prin licitaţie este de 
308 lei. IE Ă 

Trecând la' Muntenia-Mare, vom . deosebi judeţele 
muntoase de cele de câmp. | 

În Argeş valoarea venală a pământului din epoca. ve- 
che nu treceă peste 210 lei, mai târziu între 1881—S9 sa 
ridicat la, 332 şi cam totaceasta eră şi estimaţiunea Cre- 

„ditului; la vânzările din urmă, preţul s'a, scoborât la 
“ 231 ei. In Muscel întâlnim preţuri mai bune, popu- 

laţiunea, fiind mai deasă, pământul strâmt şi mai căutat; 
în primele epoce a trecut; peste 400 lei, Creditul. fun- 
ciar a'estimat 355 sei, iar vânzările din anii din urmă 
au fost prea puţine ca, să determine o medie. Prahova 
se înfăţişează în condițiuni particulare; constituind de 

- vr'o 25 ani încoace o regiun: industrială din cele mai 
bogate şi mai căutate, pământul se scumpește din ce 
în ce mai mult. Deşi de pe moşiile Statului vândute 
între 1868—/3, nu s'a obţinut decât 367 lei, însă chiar 
în perioada 1881—89 preţul pământului în Prahova 
se suie la 638 lei, în estimaţiunea Creditului figurează 
cu 491 lei, iar vânzările din urmă au dat o medie de 
347 lei..La Buzău notăm: 947, 365, 409 şi media vân- 
zărilor la Tribunale -este de 266 lei. In Dâmboviţa: 
s'a. înregistrat în 1868—73 un preţ extraordinar : 610 
lei, această valoare urcată se menţine şi la vânzările 
ulterioare până. la 1889; în evaluaţiunea Creditului 
s'a trecut 408 lei, iar mijlocia, ultimelor vânzări a, scă- 

- zat la 296. E 
„In-regiunea de şes a Munteniei preţurile au va-” 
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FINELE PĂRȚII 1. 
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“riat foarte mult. Dacă cercetăm jud. Ilfov, găsim dela 
început valorile cele mai urcate ce se înregistrează în - 
ţară: cu 636, 622, 626 şi 597 lei s'a plătit aci hectârul . 
de pământ în diferitele epoci considerate. Scumpetea mo- 

- şiilor în Ilfov este uşor de explicat din cauza situaţi- 
unei sale topice. In Teleorman preţurile par a fi ră- 
mas staţionare, pe când în Vlașca au mai crescut; o 

creştere pronunţată se' mai arată în jud. Brăila şi 
R.-Sărat. Dar nicăeri valoarea solului nu a crescut aş 
de considerabil şi de repede ca în- jud. Ialomiţa; dacă 
pe.la 1868—81 se vindeau moşiile de aci cu 100 lei 
hectarul, de îndată ce a pătruns linia ferată şi s'a clă- 

„_dit podul de peste Dunăre, preţurile au început să se 
“urce; în 1873—77 Creditul funciar estimează pământul 
din Ialomiţa cu 162 lei; iar 20 ani mai târziu se în- 

“ doește valoarea lui, la, 335 lei: ultimele vânzări, pu- 
ţine la număr, acuză o medie de 249 lei hectarul. 

Pentru moşiile din Dobrogea n'avem decât preţurile 
din Constanţa, ; media obţinută la Tribunale este de 125 

„lei: pe hectar, iar estimaţiunea Creditului e de 109 lei. 
Când. am urmărit mersul preţurilor ce s'au dat la 

vânzările de loturi mari (tab. No. 22), am fost dela în 
„ceput izbiţi de'preţuri extraordinare de mari; motivele 
„ce au determinat asemenea valori s'au arătat mai sus, 
când am analizat acea tabelă. Aci ne-am mărgini să al&- 
turăm acele preţuri care provin din perioada 1889—-1596 
cu datele cuprise în.a doua rubrică a, tabelei No. 93: 
terenurile mici de cultură, dâr' vânzările 'de asemenea 
terenuri, făcute la, o. licitaţie, sunt prea puţin nume: 
roase, din cauza inalienabilităţii celei mai mari părţi din 
proprietăţile mici, pentru ca datele obţinute să.-aibă o 
semnificare positivă. In tot cazul preţurile sunt extrem 
de variate dela, un judeţ la altul şi adesea ori motivate 

“de cauze speciale, cum e cazul unei vânzări ţinute în! 
jud. Ilfov, în anul 1904, când parcelându-se un teren 
de 8 hectare, s'a putut obţine 6537 lei pe hectar. 

Tot cauze speciale determină şi urcarea preţurilor 
dela, terenurile destinate pentru vie, pe cari le găsim 
plătite aproape de donă ori mai scump decât celelalte
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